
Algemene voorwaarden Suprememodels: 

 

Artikel 1 Definities: 

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde 

betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. 

 

Opdrachtnemer: Jeroen van der Linde, gevestigd te jasmijnstraat 48, 7552 AK Hengelo, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 

50014250, hierna te noemen Suprememodels. Suprememodels is een 

casting bureau voor modellen met semi-erotische achtergrond. 

Suprememodels selecteert modellen en bemiddelt vervoglens namens hen 

met opdrachtgevers die opzoek zijn naar een model. 

 

Opdrachtgever:  Het bedrijf, de onderneming of de natuurlijke persoon die te kennen heeft 

gegeven gebruik te willen maken van de door Suprememodels 

aangeboden diensten.   

 

Opdracht:  Iedere door Suprememodels met de opdrachtgever te sluiten 

overeenkomst c.q. opdracht die betrekking heeft op de door 

Suprememodels aangeboden diensten.  

 

Model(len): De natuurlijke persoon die te kennen heeft gegeven gebruik te willen 

maken van de door Suprememodels aangeboden diensten.  

 

Artikel 2 Toepasselijkheid: 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en 
offertes waarbij opdrachtnemer diensten aan een opdrachtgever en/of model levert, ook indien 
deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.  
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer en/of model, 
waarbij derden betrokken worden. 
3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk 
schriftelijk wordt overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden 
van opdrachtgever zijn niet  geldig. De toepasselijkheid hiervan wordt ook uitdrukkelijk door 
opdrachtnemer van de hand gewezen.  
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen alle 
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtnemer 
en opdrachtgever en/of model zullen indien dit het geval is in overleg treden ten einde nieuwe 
bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en). Hierbij 
wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van deze bepaling(en) in acht genomen. Bij 
onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene 
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voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. 
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in 
de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
5. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, 
dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing 
zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de 
stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 
6. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote 
inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met opdrachtgever en/of model besproken. 
 

Artikel 3 Overeenkomst: 
Overeenkomsten kunnen zowel monding, schriftelijk, als ook via een offerte tot stand komen.  
 
Artikel 4 Offertes:  
1. Opdrachtnemer kan gebruik maken van offertes, waarbij de geldigheidsduur steeds zal 
worden vermeld. In het geval de geldigheidsduur niet vermeld wordt geldt een offerte hoogstens 
zeven werkdagen.  
2. Opdrachtnemer kan niet aan offertes worden gehouden, indien de opdrachtgever 
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, kennelijke vergissingen 
en/of verschrijvingen bevatten. 
3. Eventuele offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten 
 
Artikel 5 Uitvoering van de opdracht: 
1. Opdrachtnemer en/of opdrachtnemers modellen voeren de werkzaamheden uit in het kader 
van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. 
2. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen samen in overleg treden over de werktijden. 
Opdrachtgever dient zich aan deze werktijden te houden.  
3. Als door opdrachtnemers modellen of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor de 
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door 
opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die 
opdrachtnemers modellen of derden in redelijkheid gewenste faciliteiten. Onder dien verstande 
dat op zijn minst een eigen discrete kleedkamer beschikbaar wordt gesteld, met hierin een 
wastafel en een spiegel. Ook moet er de mogelijkheid zijn om te douchen. Tevens zal 
opdrachtgever, op eigen kosten, in de lunch voorzien.  
 
Artikel 6 Verplichtingen modellen: 
1. Het model verplicht zich tot behoorlijke invulling van de overeenkomst en zal er alles aan doen 
om de werkzaamheden naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit te voeren.  
2. Het is de modellen niet toegestaam om met een opdrachtgever een arbeidsovereenkomst of 
enig andere overeenkomst aan te gaan, tenzij opdrachtnemer hiervoor schriftelijke toestemming 
heeft gegeven. 
3. Indien het model, zonder geldige reden, tijdens een opdracht niet op komt dagen, is 
opdrachtnemer gerechtigd om hiervoor bij het model kosten in rekening te brengen.  
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4. Indien het model tijdens een opdracht zonder een geldige reden niet op komt dagen is het 
model zelf voor eventuele schade bij de opdrachtnemer aansprakelijk. De opdrachtnemer werpt 
eventuele aansprakelijkheid voor schade bij de opdrachtgever, die is ontstaan door het niet 
opdagen van het model, uitdrukkelijk van de hand.  
5. De opdrachtnemer is gerechtigd om bij ziekte van het model om aantoonbaar bewijs te 
vragen. Het model is gehouden dit bewijs te verschaffen. 
6. Het, zonder geldige reden, niet verschijnen op een afspraak vormt een grond voor de 
opdrachtnemer tot ontbinding van de overeenkomst met het model.  
7. Indien opdrachtnemer schriftelijke afspraken maakt omtrent de exclusiviteit van een model 
met een opdrachtgever, dient het model hiervoor toestemming te verlenen. Een opdrachtgever 
die het model voor een bepaalde tijd exclusief heeft geclaimd krijgt altijd voorrang op een 
opdrachtgever die een bestaande overeenkomst wenst te verlengen of een nieuwe 
overeenkomst aan wil gaan. Het model is hiervan op de hoogte en stemt hiermee, door het 
aangaan van een overeenkomst met de opdrachtnemer, in. 
 
Artikel 7 Het betrekken van derden: 
1. Indien het nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht, heeft opdrachtnemer het recht 
de dienst, geheel of ten delen, door derden uit te laten voeren. Dit geschiedt zoveel mogelijk in 
overleg met opdrachtgever. Opdrachtnemer doet hierbij zijn uiterste best om de 
overeengekomen verplichtingen en kwaliteiten te bereiken.  
2. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden 
worden verricht. Eventueel ingeschakelde derden dienen zelf voor een dekkende 
aansprakelijkheidsverzekering zorg te dragen. 
3. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met 
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het 
nalaten van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.  
 
Artikel 8 Overdracht: 
1. De opdrachtgever en/of het model is, behoudens de gevallen waarin opdrachtnemer hieraan 
voorafgaand schriftelijk toestemming geeft, niet gerechtigd de rechten en plichten die 
voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen geheel of gedeeltelijk aan derden over te 
dragen.  
2. De overeenkomst tussen partijen en deze algemene voorwaarden blijven tevens van kracht 
indien de onderneming van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of 
eigenaar veranderd. Indien van een van de voorgenoemde gevallen sprake is dient de 
opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan onmiddelijk op de hoogte te stellen. 
 
Artikel 9 Meerdere partijen: 
Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen enerzijds opdrachtnemer en anderzijds twee of 
meer partijen, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de 
overeenkomst.  
 
Artikel 10 Verstrekken van informatie: 
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1. De opdrachtgever draagt ervoor zorg dat alle benodigde informatie tijdig aan de 
opdrachtnemer wordt verstrekt. Indien opdrachtgever de gegevens niet tijdig of niet 
overeenkomstig de afspraken aan opdrachtnemer verstrekt kan opdrachtgever geen aanspraak 
maken op een te late oplevering/uitvoering door de opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft 
indien dit het geval is het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit 
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer 
aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
2. De modellen dienen alle benodigde informatie aan opdrachtnemer te verschaffen. Indien deze 
of andere informatie (waarvan het model in redelijkheid behoort te weten dat deze informatie 
van belang is voor de opdrachtnemer) verandert, dient het model de opdrachtnemer hier tijdig 
van op de hoogte te stellen.  
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele fouten die worden gemaakt doordat 
opdrachtgever en/of het model aan opdrachtnemer onjuiste en/of onvolledige informatie heeft 
verstrekt. 
4. Indien opdrachtgever een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wenst, dient opdrachtgever dit 
tijdig, doch tenminste voor het aanvangen van het project, aan opdrachtnemer kenbaar te 
maken.  
 
Artikel 11 Afleveren opdrachtmateriaal: 
1. De opdrachtgever levert goederen en materialen die gebruikt dienen te worden tijdens de 
uitvoering van de opdracht, hierna te noemen opdrachtmateriaal, tijdig. Aflevering dient te 
geschieden in van te voren afgesproken eenheden c.q. hoeveelheden. 
2. Bij de aflevering van het opdrachtmateriaal dient de opdrachtnemer een gespecificeerde 
opgave te ontvangen van de soort goederen die geleverd zijn. 
3. Opdrachtnemer aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen 
aangeleverd en opgegeven opdrachtmateriaal.  
 
Artikel 12 Wijziging van de opdracht: 
1.  Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als 
partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst 
en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds 
wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt opdrachtnemer in beginsel de 
noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. opdrachtnemer kan, zonder 
daarmee in gebreke te komen, een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de 
overeenkomst weigeren, indien dit kwalitatief gevolgen zou hebben voor de te leveren dienst.  
2. Indien wijziging meerwerk ten gevolgen heeft, mag opdrachtnemer de extra kosten voor 
wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtnemer brengt geen 
meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van 
omstandigheden die aan hemzelf kunnen worden toegerekend. Het in rekening brengen van 
extra kosten zal bij tijdig aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt worden. 
3. De modellen aanvaarden dat de tijdsplanning van de opdracht gewijzigd kan worden en 
verplichten zich, door het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtnemer, om hier zo 
goed en soepel mogelijk mee om te gaan. 
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Artikel 13 Auteursrecht en licentie: 
1. Opdrachtnemer behoudt al zijn intellectuele eigendomsrechten, waaronder met name 
auteursrechten, ten aanzien van al hetgeen in verband met de uitvoering van de 
werkzaamheden aan de opdrachtgever wordt gesteld en /of geleverd. Bij onderlinge 
overeenkomsten kan worden bepaald dat de opdrachtgever een recht op openbaarmaking en/of 
verveelvoudiging verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is 
gegeven en slechts voor het aantal malen dat is overeengekomen, dan wel noodzakelijkerwijze 
rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit.  
2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om de tijdens de opdracht vervaardigde werken 
van zijn naam te voorzien en desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken. 
Indien gewenst kan hiervan schriftelijk afgeweken worden. Dit dient vooraf en schriftelijk te 
geschieden.  
3. Opdrachtgever is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet 
bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer en de door haar 
ingeschakelde derden en/of modellen op film, video, foto, dan wel enige andere beelddrager 
vast te leggen.  
4. Bij foto-opdrachten verkrijgt de opdrachtgever na betaling van de overeengekomen tarieven 
het publicatierecht om gedurende de periode van één jaar/één half jaar het fotomateriaal dat 
gemaakt is op de boekingsdatum te publiceren in dag-, week-, maandbladen en/of 
reclamefolders. De publicatie dient niet groter te zijn dan A4-formaat en er geldt een maximale 
oplage van 500.000 gedrukte exemplaren. Bovengenoemde periode gaat in op de datum van de 
eerste publicatie. Opdrachtgever heeft jegens opdrachtnemer een mededelingsplicht wat deze 
datum betreft. Voor elke vorm van afwijkend gebruik van de ter beschikking gestelde 
fotomaterialen dient opdrachtgever schriftelijk toestemming van de opdrachtnemer te krijgen. 
De opdrachtnemer is gerechtigd om hiervoor kosten in rekening te brengen.  
5. Bij opdrachten voor commercials, bedrijfsfilms, videoclips en ander soortige opdrachten 
geldt dat de opdrachtgever voor het verkrijgen van het recht op publicatie te allen tijde een 
schriftelijke overeenkomst met opdrachtnemer aan dient te gaan.   
6. Opdrachtgever heeft te allen tijde een meldingsplicht aan opdrachtnemer in het geval van 
wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van de overeenkomst, waarbij het model en/of het 
materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is 
overeengekomen. Eventuele wijzigingen, aanpassingen of omzettingen kunnen pas worden 
geëffectueerd, nadat de opdrachtnemer schriftelijke toestemming  heeft verleend. 
7. Opdrachtgever verkrijgt pas het recht tot het gebruik van de gemaakte opnamen of het 
materiaal, nadat hij aan al zijn financiële verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan, 
tenzij er schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel 
wordt er een onmiddellijk opeisbaar bedrag verschuldigd van € 500,- per dag en/of per opname, 
gerekend vanaf de eerste dag van openbaarmaking.  
 
Artikel 14 Exclusiviteit: 
1. In beginsel heeft opdrachtgever geen recht op exclusiviteit op de door opdrachtnemer 
geleverde modellen. Indien opdrachtgever bovengenoemde exclusiviteit wenst te verkrijgen 
dienen hierover schriftelijke afspraken gemaakt te worden met opdrachtnemer. Uiteraard 
gelden voor exclusiviteit bijzondere tarieven, welke in overleg zullen worden vastgesteld.  
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2.  Indien een andere opdrachtgever modellen voor een bepaalde tijd exclusief heeft geclaimd, 
krijgt deze opdrachtgever altijd voorrang op een opdrachtgever die een bestaande 
overeenkomst wenst te verlengen of een nieuwe overeenkomst aan wil gaan.   
 

Artikel 15 Betaling en incassokosten: 
1. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij de opdrachtnemer hiervoor een schriftelijke 
uitzondering maakt.  
2. Indien opdrachtnemer en opdrachtgever schriftelijk overeenkomen dat betaling achteraf zal 
geschieden is opdrachtnemer gerechtigd om een voorschot van 25% in rekening te brengen. De 
voorschotfactuur dient voor aanvang van het project op de door opdrachtgever aangegeven 
rekening te zijn voldaan.  
3. Betaling dient binnen 14/30 dagen na de factuurdatum te geschieden, op een door 
opdrachtnemer aan te geven bankrekeningnummer en onder vermelding van het 
factuurnummer.  
4. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht en op 
dezelfde wijze als de betaling van andere facturen.  
5. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is deze 
alsdan een wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente over het opeisbare bedrag zal 
worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van 
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast worden incassokosten ten bedrage 
van 15% van het factuurbedrag in rekening gebracht, met een minimum van € 40,-. 
6. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever 
worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente 
verschuldigd. 
7. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem 
verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in 
mindering gebracht op de door hem verschuldigde rente en daarna op de oudste openstaande 
vordering(en). 

 

Artikel 16 Klachten: 
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na 
factuurdatum, dan wel indien dit tijdstip later ligt, uiterlijk binnen drie weken na afronding van 
de betreffende werkzaamheden, kenbaar maken aan opdrachtnemer en wel via telefoon (06-
14803178) of e-mail (contact@jvanderlinde.net). De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd 
mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat opdrachtnemer hier adequaat op 
kan reageren.  
2. Eventuele klachten zullen door opdrachtnemer binnen twee weken beantwoord worden. 
Daargelaten de situaties waarin dit niet mogelijk is. Indien dit het geval is deelt opdrachtnemer 
dit zo spoedig mogelijk mede en doet hij zijn uiterste best om zo spoedig mogelijk alsnog te 
reageren.  
3. Indien een klacht - naar de mening van opdrachtnemer - gegrond is, zal opdrachtnemer de 
werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de 
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opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever 
schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of 
zinvol is, is opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 16.  
 

Artikel 17 Aansprakelijkheid: 
1. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de door opdrachtenemer 
ingeschakelde modellen en wel zodanig als in verband met de aard en de strekking van de 
werkzaamheden redelijk kan worden geacht.  
2. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen in het vorige lid niet nakomt, dan is deze gehouden 
alle schade die de modellen van opdrachtnemer en/of derden hier ten gevolge van lijden te 
vergoeden.  
3. De opdrachtgever draagt zorg voor het afsluiten van alle benodigde verzekeringen. Indien 
opdrachtnemer dit verzoekt dient de opdrachtgever hiervan bewijzen te overhandigen.  
4. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt door 
tekortkomingen van opdrachtnemer bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten 
overeenkomst c.q. opdracht indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet en/of grove 
schuld van opdrachtnemer.  
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten die worden gemaakt doordat opdrachtgever 
aan opdrachtnemer onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt.  
6. Opdrachtnemer is noch jegens modellen, noch jegens opdrachtgever en/of derden 
aansprakelijk voor eventuele vermelding van foutieve gegevens of geringe verschillen in 
afmetingen van modellen die bij opdrachtnemer staan ingeschreven. 
7. Opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor het gebruiken of verspreiden van intellectuele 
eigendommen van derden die aan opdrachtnemer beschikbaar zijn gesteld of voor inbreuken op 
een auteursrecht op zaken die door opdrachtgever zijn aangeleverd.  
8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt 
verstaan;  

• gevolgschade; 
• gederfde winst; 
• gemiste besparingen en  
• schade door bedrijfsstagnatie. 

9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan;  
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; 
• de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan 

de overeenkomst te laten beantwoorden; 
• de redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade.  

Dit alles mits het schade betreft waarvoor opdrachtnemer ingevolge deze voorwaarden 
aansprakelijk gesteld kan worden.  
10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het vervoer in opdracht van opdrachtgever van 
opdrachtmateriaal of overige zaken in verband met de uitvoering van de werkzaamheden.  
11. Indien opdrachtnemer door de oprdrachtgever gevraagd of gemachtigd is goederen te huren 
of te lenen is de opdrachtgever ten alle tijden aansprakelijk voor eventuele schade of diefstal van 
deze goederen. 
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12. Opdrachtnemer zal er alles aan doen om zo goed mogelijk aan zijn verplichtingen te voldoen. 
Opdrachtnemer aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade die 
geleden is door de opdrachtgever, indien niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever blijkt 
te zijn voldaan.  Tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van bewuste roekeloosheid van 
opdrachtnemer bij de selectie van de geplaatste modellen. 
13. Indien één of meerdere modellen  zich niet gedragen naar of voldoen aan de wensen van de 
opdrachtgever, welke de opdrachtgever in het kader van het project redelijkerwijs had mogen 
verwachten en welke ook vooraf zijn besproken met opdrachtnemer, dient de opdrachtgever de 
opdrachtnemer hier tijdig, althans binnen 24 uur na aanvang van de werkzaamheden, van op de 
hoogte te stellen. De opdrachtgever is in dit geval slechts gehouden om de verschuldigde 
beloningen aan de modellen te betalen, vermeerderd met het werkgeversaandeel en eventuele 
premies.  
14. Voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door niet verschijnen en/of ziekte van de 
modellen kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld. Opdrachtnemer zal zijn uiterste 
best doen om zo spoedig mogelijk in vervanging te voorzien.  
15. Indien een model tijdens de opdracht schade lijdt, kan de opdrachtnemer hier niet 
aansprakelijk voor worden gesteld. Het model dient deze schade op de opdrachtgever te 
verhalen.  
16. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen, in welke vorm dan ook, 
die een model van opdrachtnemer heeft gedaan jegens de opdrachtgever.  
17. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van gebreke 
in door derden uitgevoerde werkzaamheden. Derden dienen hier zelf een 
aansprakelijkheidsverzekering voor af te sluiten. 
18. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet 
indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer en/of haar 
ondergeschikten. 
19. In het geval van schade dient deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na 
het ontstaan daarvan, aan opdrachtnemer te worden medegedeeld. Tenzij de opdrachtgever 
aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.  
20. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot éénmaal de hoogte van het 
betreffende factuurbedrag, dan wel de periode van het factuurbedrag waarop de schade 
betrekking heeft. 
 
Artikel 18 Geheimhouding: 
Partijen, waaronder tevens de model(len),  zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het 
kader van de overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als 
vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de aard van de 
informatie. 
 
Artikel 19 Concurrentiebeding: 
1. Het is opdrachtgever niet toegestaan om met modellen van opdrachtnemer een 
arbeisovereenkomst aan te gaan. Dit kan slechts nadat opdrachtnemer hiervoor schriftelijke 
toestemming heeft gegeven en aan opdrachtgever en opdrachtgever aan opdrachtnemer een 
werving- en selectiefee van €2.200,00 exclusief BTW heeft voldaan.  

(c
) C

op
yr

igh
t S

up
re

m
em

od
els

.n
l



2. De modellen verplichten zich ertoe dat zij geen arbeidsovereenkomst met een opdrachtgever 
aangaan. Dit kan slechts nadat opdrachtnemer hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. 
2. Voor iedere overtreding door de opdrachtgever en/of het model van het bovenstaande lid 
verbeurt de opdrachtgever en/of het model een direct opeisbare boete van €500,00, voor iedere 
dag dat een overtreding voortduurt.  
 
Artikel 20 Overmacht: 
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de 
opdrachtgever en/of het model, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een 
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, 
of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
2. Indien er sprake is van overmacht zal opdrachtgever en/of het model, opdrachtnemer hiervan 
direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht. 
3. Opdrachtnemer heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.  
4. Opdrachtgever heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van 
opdrachtnemer en/of het model het recht de opdracht met deze schriftelijk te annuleren. 
 
Of 
 
4. Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht gedeeltelijk de 
verplichtingen is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd dit 
gedeelte aan opdrachtgever te factureren. De opdrachtgever is gehouden om deze factuur te 
voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.  
5. Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de 
overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van eventuele 
ontstane schade aan de andere partij.  
 

Artikel 21 Annulering: 
1. Indien de opdrachtgever, na bevestiging van de opdracht door de opdrachtnemer, de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert of de projectdagen wijzigt, is de opdrachtgever 
verschuldigd om de gemaakte kosten van de opdrachtnemer te vergoeden. En wel onder dien 
verstande dat indien het project korter of vijf werkdagen voor de aanvangsdatum van het project 
wordt geannuleerd dient 100% van de totaal begrote projectprijs voldaan te worden. Indien 
anulering langer dan vijf werkdagen, doch korter dan of gelijk aan tien werkdagen plaatsvindt 
dient 75% van de totaal begrote projectprijs voldaan te worden. Bij annulering langer dan tien 
werkdagen docht korten dan of gelijk aan vijftien werkdagen dient 50% van de totaal begrote 
projectprijs voldaan te worden. Indien annulering langer dan vijftien dagen plaatsvindt dient 10% 
van de totaal begrote projectprijs voldaan te worden. Onder werkdagen verstaan wij maandag 
tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur, uitgezonderd de officiële feestdagen.  
2. Geheel of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever dient 
schriftelijk te geschieden. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering, geldt de dag van de 
schriftelijke ontvangst van deze annulering bij opdrachtnemer. 
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3. Indien de opdrachtgever de opdracht tijdig annuleert, dat wil zeggen niet langer dan tien/vijf 
dagen voor de aanvangsdatum van het project, is de opdrachtnemer het model geen vergoeding 
schuldig. Bij annulering binnen tien/vijf dagen voor de aanvangsdatum van het project zal 
opdrachtnemer het model een vergoeding van € ... of .... % van het afgesproken bedrag betalen. 
De opdrachtnemer betaalt het model deze vergoeding pas nadat de opdrachtgever de factuur 
van opdrachtnemer heeft voldaan.  
 
Artikel 22 Opschorting en ontbinding 
1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 
overeenkomst te ontbinden indien;  

• de opdrachtgever en/of het model de verplichtingen die voortvloeien uit de 
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 

• de opdrachtnemer goede gronden heeft om te vrezen dat de opdrachtgever en/of het 
model de verplichtingen niet na zal komen; 

• door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever en/of het model van opdrachtnemer 
niet langer gevergd kan worden dat deze de overeenkomst tegen de ten tijde 
overeengekomen voorwaarden zal nakomen. 

2. Indien opdrachtnemer over gaat tot ontbinding of opschorting, is opdrachtnemer op geen 
enkele wijze gehouden tot vergoeding van eventuele schade van opdrachtgever en/of het 
model.  
3. Op het tijdstip, waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige 
surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van opdrachtgever, natuurlijk persoon, tot het 
van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, 
of opdrachtgever door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de 
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien opdrachtgever 
kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft opdrachtnemer 
het recht iedere overeenkomst met opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden 
te verklaren. 
4. Opdrachtnemer heeft ten alle tijde het recht opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met 
de goede naam of met de belangen van opdrachtnemer, te weigeren of te beëindigen.  
5. Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich 
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst niet 
mogelijk is of indien er zich omstandigheden voor doen waardoor instandhouding door de 
opdrachtnemer niet in redelijkheid gevergd kan worden.  
6. Suprememodel behoudt zich het recht voor opdrachten, waarvan inhoud in strijd is met enige 
wettelijke  bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de opdracht reeds mocht zijn 
aanvaard of bevestigd.  
7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de bestaande vorderingen van opdrachtnemer 
op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door 
opdrachtnemer geleden schade. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen 
opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.  
8.Indien ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, dient opdrachtgever de schade die 
opdrachtnemer heeft geleden te vergoeden.  
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9. Indien de overeenkomst tussentijds door opdrachtnemer wordt opgezegd zal deze zorg 
dragen, in overleg met opdrachtgever, dat de nog te verrichten werkzaamheden worden 
overgedragen aan een derde, tenzij dit niet in redelijkheid van de opdrachtnemer gevergd kan 
worden, of er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan 
opdrachtgever toerekenbaar zijn. 
 
Artikel 23 Toepasselijk recht: 
Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en/of model is het Nederlands recht 
van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland 
uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd. De 
bevoegde rechter zal zijn de rechter in het arrondissement Midden-Nederland, tenzij 
dwingendrechtelijke regels zich daartegen verzetten. 
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