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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN B2B-DIENSTVERLENING ALS INTERMEDIAIR, VOOR PROFESSIONELE KLANTEN
Art. 1. ONDERWERP
«Utopix Pictures SA» (hierna «Utopix Pictures») is de wettelijke naam van het bedrijf dat via zijn online platform utopix.io diensten
aanbiedt die bestaan uit het in contact brengen van haar klanten met professionals in fotografie, afbeeldingen of film, die zelf zijn
gekoppeld aan Utopix Pictures door een bemiddelingscontract. Alvorens over te gaan tot het ondertekenen van een
bestelformulier bij het bedrijf, nodigt Utopix Pictures zijn professionele klanten uit om met de grootst mogelijke aandacht kennis te
nemen van de algemene voorwaarden (online vrij beschikbaar via de link: http://bit.ly/2wUYoB8), waarin de rechten en
verplichtingen van de partijen worden beschreven, hun respectieve verantwoordelijkheden, de facturatiemodaliteiten en andere
belangrijke bepalingen. Door te bestellen via Utopix, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de volledige voorwaarden van Utopix
Pictures SA. Deze algemene voorwaarden bevatten, maar zijn niet beperkt tot de volgende clausules:
Art. 6. BESTELPROCES
Het afronden van een bestelling impliceert uitdrukkelijk erkenning door de betreffende professionele klant en de B2Bserviceprovider van het feit dat zij door Utopix Pictures zijn gecontacteerd en instemmen met samenwerking onder haar
interventie. Daarbij verbinden ze zich vanaf de voltooiing van de eerste bestelling ertoe geen nieuwe samenwerkingen aan te gaan
zonder deze via Utopix Pictures te laten lopen. De professionele klant onthoudt zich er formeel van de B2B Serviceprovider aan te
moedigen, op welke wijze dan ook, om de bepalingen te schenden van het contract dat de betreffende klant bindt aan Utopix
Pictures.
Art. 7. AUTEURSRECHTENLICENTIE
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden door Utopix Pictures alleen standaardlicenties verleend voor het gebruik en
exploitatie van de werken. De maker van de werken of zijn opvolgers in rechte en/of Utopix Pictures behouden het materiële
eigendom van de gebruikte materialen en de intellectuele eigendom van de werken, inclusief de daarbij behorende morele
rechten. De professionele klant verwerft een niet-exclusieve licentie om het werk van de B2B-serviceprovider te gebruiken en te
exploiteren voor een beperkte, gedefinieerde en strikte duur, geografisch gebied en gebruik. De betreffende klant moet voldoen
aan de voorwaarden van de licentie.
Art. 8. VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN
Het valideren van een bestelling impliceert dat de professionele klant zich ertoe verbind om de prijs te betalen en er onherroepelijk
mee instemt om een koopovereenkomst te sluiten met betrekking tot tenminste één aanbieding uit de 7 (zeven) B2Bserviceproviders die door hem zijn geselecteerd of die zijn aangeboden door Utopix Pictures. Zodra de aankoop is afgerond, is de
professionele klant gehouden niet
Art. 11. INTELLECTUEEL EIGENDOM
Een bestelling doen via Utopix Pictures impliceert dat u accepteert dat een niet-exclusieve en niet overdraagbare licentie wordt
verleend aan Utopix Pictures, waarmee u hen toestaat het gemaakte werk te reproduceren, op voorwaarde dat uw afbeelding en
reputatie niet worden gecompromitteerd, met als doel het promoten van de activiteiten van Utopix Pictures en ongeacht het
medium of het formaat dat wordt gebruikt door Utopix Pictures, zonder enige financiële compensatie of van welke aard dan ook
voor Utopix Pictures en/of de B2B-serviceproviders, die u heeft gekozen om een beroep op te doen via Utopix Pictures.
Art.13. PRIJS, FACTURATIE EN BETALING
Het valideren van een bestelling impliceert dat de professionele klant zich ertoe verbind om de prijs te betalen en er mee instemt
om een koopovereenkomst te sluiten voor te te realiseren werken door de B2B-serviceprovider(s) die hijzelf heeft gekozen uit de
voorstellen van Utopix Pictures. Na een principe-accoord, gegeven per e-mail, is de betreffende professionele klant gehouden
de/het contract(en) af te sluiten of de overeenkomstige bestelbon(nen) te ondertekenen vóór de datum van uitvoering van de
prestatie.
Voorafgaand aan elke bestelling behoudt Utopix Pictures zich het recht voor om een aanbetaling te vragen of niet. Indien geen
aanbetaling wordt geëist, is de betreffende professionele klant, alvorens zijn bestelling te valideren, gehouden om Utopix Pictures
uitdrukkelijk te melden dat hij eerst een aanbetaling wil doen of integendeel, het volledige bedrag wil betalen nadat het werk is
gerealiseerd. In dit geval wordt de aanbetaling gelijkgesteld aan een bevestiging van de bestelling. De geldigheidsduur van de
offerte, die wordt uitgegeven door Utopix Pictures en het bedrag van de gevraagde aanbetaling worden vermeld in de offerte of op
het bestelformulier. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, wordt er een interest aangerekend van 1% bovenop het totaal
bedrag, per begonnen maand, zonder voorafgaande kennisgeving, evenals een forfataire vergoeding aan de andere partij als
schadevergoeding, zonder voorafgaande kennisgeving en equivalent aan 10% van het factuurbedrag inclusief BTW, met een
minimum van vrijftig euro.
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