ALGEMENE VOORWAARDEN FLOOR MODELS & HOSPITALITY
Op alle aanvragen zijn de Algemene Voorwaarden van FLOOR Models & Hospitality (hierna te vernoemen FMH) van
toepassing, ter inzage gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
FMH verklaart hierbij auteursrechthebbende te zijn van alle (werk)plannen, voorstellen en concepten zoals
neergelegd in offertes en overige werkdocumenten die worden verzonden of zijn vastgelegd. (Potentiële)
opdrachtgevers van FMH zijn verplicht te allen tijde deze vertrouwelijk te behandelen. Het is niet toegestaan om
besproken ideeën van FMH uit te voeren met een concurrerend bedrijf.
In de prijs voor onze afgestemde stylingvoorstellen zit maximaal één correctieronde inbegrepen. Een extra
correctieronde dient derhalve extra betaald te worden.
FMH werkt met een minimale werktijd van 4 aaneengesloten uur per model, per werkdag. FMH hanteert een
kilometervergoeding van €0,19 per kilometer, berekend vanuit kantoor FMH (Picardie 6 te Venlo). Hierbij wordt
rekening gehouden met 28 kilometer woon-werkverkeer o.b.v. retour. Deze kilometers zullen dus niet worden
doorbelast. We streven ernaar om zoveel mogelijk FLOOR Models uit de regio van de desbetreffende aanvraag te
boeken. Mocht dit niet lukken, dan wordt er voor een reistijd langer dan een half uur enkele reis reistijdvergoeding
doorbelast. De vergoeding bedraagt de reistijd van een enkele reis (minus het eerste half uur) tegen 100% van het
uurtarief. Reistijd wordt berekend vanuit kantoor FMH (Picardie 6 te Venlo). Voorbeeld: Venlo – Den Bosch, één uur
reistijd enkele reis, min half uur eigen tijd, dus er wordt een half uur doorbelast.
Na acceptatie van een aangevraagde opdracht leidt het cancelen van de boeking tot een factuur met de door FMH
gemaakte uren en bijkomende kosten. Indien de geaccordeerde aanvraag binnen 96 uur voor de boeking wordt
gewijzigd of gecanceld brengt FMH 100% van het totaalbedrag in rekening. Indien de geaccordeerde aanvraag
binnen 120 uur voor de boeking wordt gecanceld brengt FMH 50% van het totaalbedrag in rekening. Indien de
geaccordeerde aanvraag tot 144 uur voor de boeking wordt gecanceld brengt FMH 10% van het totaalbedrag in
rekening.
Voor de volgende feestdagen geldt een toeslag van 50% van het uurtarief: oudejaarsavond vanaf 17.00 uur,
nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag, Koningsdag, kerstavond
vanaf 17.00 uur, eerste en tweede kerstdag. Voor aanvragen met een aanvangstijd tussen 23.00 en 06.00 uur geldt
een nachttoeslag van 50% van het uurtarief voor de gehele boeking.
Op aanvragen die binnen twee werkdagen (maandag t/m vrijdag) gerealiseerd dienen te worden, brengt FMH een
last minute fee in rekening van €20,- exclusief btw per benodigd persoon. Bovengenoemde feestdagen gelden niet
als werkdagen. Deze fee dient ook betaald te worden indien er geen plaatsing gerealiseerd kan worden.
Bij elke aanvraag is een projectmanagement fee van 2 uur inbegrepen. Indien wij meer tijd nodig hebben, rekenen
wij € 59,50 per uur ex BTW voor alle extra uren.
Beeldmateriaal dat tijdens een boeking gemaakt wordt van de modellen mag door de opdrachtgever niet ingezet
worden voor commercieel gebruik op welk platform dan ook (inclusief sociale mediakanalen), tenzij na overleg met
en toestemming van FMH. Opdrachtgever vrijwaart FMH van claims van derden door commercieel gebruik van
beeldmateriaal van de modellen door opdrachtgever.
Opdrachtgever mag modellen niet rechtstreeks benaderen voor betaald werk of herhaalopdrachten.
Herhaalopdrachten en andere opdrachten lopen uitsluitend via kantoor FMH.
De opdrachtgever is verplicht een eigen aansprakelijkheidsverzekering of eventverzekering af te sluiten ter dekking
van materiële schade die onverhoopt door de modellen wordt veroorzaakt, behalve in gevallen van opzet of grove
schuld.
Bedankt voor de aanvraag bij FLOOR Models & Hospitality!
Picardie 6
5911 BW Venlo

+31 6 21 12 43 57
+31 77 851 44 01
info@floormodels.nl

KVK: 84837179
IBAN: NL14 RABO 0309 9315 84
BTW: NL863402288B01

