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Aflevering
Voor de Opdrachtgever geproduceerde muziek wordt op CD gebrand en per post
verstuurd, en/of voor downloading beschikbaar gesteld via de Ardis Park-website.
Een aantal nummers tegelijk wordt zoveel mogelijk op één CD verstuurd, zulks ter
beoordeling van opdrachtnemer.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere verspreiding van
materialen (CD's, bladmuziek etc.)
Offerte en betaling
Betaling achteraf kan plaatsvinden indien:
•
Opdrachtgever een rechtspersoon is die ingeschreven is bij de Kamer van
Koophandel; en/of
•
Opdrachtgever een historie heeft van tijdige en volledige betaling aan Ardis
Park Music.
Aanbiedingen aan deze klanten worden gedaan door middel van een formele offerte.
Een eventuele kredietlimiet is ter beoordeling van de Opdrachtnemer.
Aan nieuwe, particuliere klanten wordt vooraf een factuur verzonden. Met de
opdracht wordt niet eerder begonnen dan de betaling ontvangen is.
Geldigheid offerte
Een door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte is zes maanden geldig, met
uitzondering van de datum waarop het werk volgens planning klaar is. Deze datum is
geldig tot 3 werkdagen na het uitbrengen van de offerte.
Planning
De in de offerte genoemde datum is een streefdatum die vrijwel altijd gehaald wordt,
zeker als een voorstelling of repetitie ervan afhankelijk is. Garanties worden echter
niet gegeven.
Wijzigingen
In het geval Opdrachtgever binnen 2 maanden na levering niet tevreden is over het
geleverde, zal Ardis Park Music al het mogelijke doen om verbeteringen aan te
brengen. Daarbij wordt een maximum van drie versies van een opname
aangehouden, tenzij anders afgesproken wordt. Na de laatste versie is
Opdrachtgever het offertebedrag verschuldigd.
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Er is één aanspreekpunt bij de Opdrachtgever voor het aanbrengen van wijzigingen
en dergelijke.
Indien er meerdere belanghebbenden zijn voor de muziek is Opdrachtgever zelf
verantwoordelijk voor distributie van CD's en dergelijke. Ardis Park werkt daaraan
zoveel mogelijk mee door de muziek ook via de website ardispark.nl ter beschikking
te stellen.

Rechten
Opdrachtgever is er zelf voor verantwoordelijk dat voor een openbare opvoering
toestemming voor gebruik van de muziek is verkregen, alsmede dat de rechten aan
componist(en) en tekstschrijver(s) afgedragen worden.
De offerte vermeldt de rechten die door Opdrachtnemer verleend worden ten
aanzien van het gebruik van de muziek.
Exclusiviteit
Bestelde orkestbanden kunnen naderhand door Opdrachtnemer ook aan derden
verkocht worden, tenzij met Opdrachtgever een exclusief contract afgesloten is. Of
en in hoeverre deze exclusiviteit van kracht is wordt vermeld op de offerte.
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