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Onder Taide Agency VOF wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Taide Agency VOF, gevestigd en 

kantoor houdende te Anthony Fokkerweg 21, 1059CN, Amsterdam.  

Bij het aangaan van een (nieuwe) samenwerking wil Taide graag informatie verschaffen aan de Opdrachtgever 

over haar werkwijze, zodat de verwachtingen over en weer helder zijn. Deze informatie is vastgelegd in 

onderstaande Algemene Voorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”). 

Wij verzoeken u deze Voorwaarden goed door te nemen, alvorens wordt overgegaan tot een samenwerking. 

Bij vragen of onduidelijkheden over de Voorwaarden kunt u contact opnemen per telefoon +31850685592 (of 

via e-mail tailormade@taideagency.com). 

1. Definities en toepasselijkheid 

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: 

• Taide Agency VOF. (hierna: “Taide”): een vennootschap onder firma gevestigd te Amsterdam aan de 
Anthony Fokkerweg 21 (1059 CN), ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 72017287, 
gespecialiseerd in diensten op het gebied van, onder meer, doch niet beperkt tot, het bemiddelen 
tussen horecamedewerkers, host(s)essen, modellen en entertainers (hierna: “Taide Agents”) en 
opdrachtgevers; 

• Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) of geallieerde bedrijven die de door Taide 
aangeboden diensten afneemt; 

• Partijen: Taide en Opdrachtgever 
• Offerte: het schriftelijke en/of elektronische aanbod van Taide om tegen een bepaalde prijs en 

voorwaarden werkzaamheden en/of dienstverlening te verrichten; 
• Overeenkomst: de door Partijen overeengekomen afname en leveringen van diensten, alsmede de 

voorwaarden waaronder deze zullen geschieden; 
• Opdracht: onderdeel van de tussen Partijen geldende Overeenkomst, inhoudende een door Taide of 

een Taide agent ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten taak, dienst en/of levering. 
• Vaste afnemers: vaste locaties waar Taide Agents uitgevraagd worden door de opdrachtgever 

waarbij er meer dan 32 uur per maand gevuld wordt met het werk van Taide Agents.  

1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, Offerte en Overeenkomst tussen Taide en haar 

(potentiële) Opdrachtgevers. Onder potentiële Opdrachtgever wordt – onder meer, doch niet uitsluitend – 

verstaan elke partij die blijk heeft gegeven van interesse in het laten uitvoeren van een Opdracht door Taide 

en/of elke partij die daartoe reeds opdracht heeft gegeven. 

1.3 De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle eventuele diensten van derden bij de uitvoering van 

de Opdracht. 
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1.4 De toepasselijkheid van de Voorwaarden van de (potentiële) Opdrachtgever en/of van eventuele derden 

wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.5 De Opdrachtgever verklaart expliciet dat de Voorwaarden hem of haar voorafgaand de Opdracht ter hand 

zijn gesteld. De Opdrachtgever verklaart bovendien expliciet de inhoud van de Voorwaarden tot zich te hebben 

genomen en verklaart zich expliciet akkoord met alle bepalingen in de Voorwaarden. 

1.6 Wanneer Taide niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de 

bepalingen van deze Voorwaarden niet van toepassing zijn noch dat Taide het recht verliest zich op de 

Voorwaarden te beroepen. 

2. Wervingsverbod 

2.1 Het is de (potentiele) Opdrachtgever niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van Taide, Taide Agents uit het bestand van Taide en/of Taide Agents die zijn ingehuurd ten behoeve van de 

uitvoering van de Opdracht, zonder tussenkomst van Taide te benaderen, in te huren of (als werknemer) aan 

te nemen. 

2.2 Bij overtreding van dit artikel zal Taide 25% van de afgesproken prijs tussen de Taide Agents en de 

Opdrachtgever in rekening brengen aan de Opdrachtgever. 

3. Tarieven en facturatie 

3.1 De gemelde prijzen op onze Offertes, aanbiedingen en de Overeenkomst zijn altijd exclusief btw en 

exclusief reis- en verblijfskosten van de Taide Agents. 2. Facturatie van reis- en eventuele verblijfskosten van 

de Taide Agents geschiedt op basis van nacalculatie, evenals overuren wegens het uitlopen van de Opdracht. 

3.2 De minimale afname is vier uur per Taide Agent per dag, met uitzondering van commercials, 

photoshoots en acteerwerkzaamheden. 

3.3 Bij commercials, photoshoots en acteer- of figureerwerkzaamheden wordt een halve dagfee (vier werkuren) 

of hele dagfee (acht werkuren) in rekening gebracht. Ook hierbij geldt dat de reis- en verblijfskosten op basis 

van nacalculatie worden gefactureerd. 

3.4 De agency fee voor photoshoots en commercials bedraagt 20%. In alle andere gevallen bedraagt de 

agency fee 8%, tenzij anders is overeengekomen. Een uitzondering op de agency fee zijn de vaste afnemers, 

zij hoeven deze fee niet te betalen. 
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3.5 Bij een Opdracht waarbij de overeengekomen vergoeding hoger is dan € 2.000,- dient voorafgaand aan de 

Opdracht een aanbetaling te worden gedaan van 50%. Taide mag de uitvoering van de Opdracht opschorten 

tot deze betaling ontvangen is. 

3.6 Van de overeengekomen vergoeding mag door Taide worden afgeweken indien een verhoging voortvloeit 

uit de inhuur van extra derden, het inzetten van extra Taide Agents of bijvoorbeeld het aankopen van extra 

materialen/styling/make-up e.d. Uiteraard gaat het hier om kosten die in het kader van het uitvoeren van de 

Opdracht worden gemaakt. 

3.7 Het uitbrengen van een Offerte of aanbieding verplicht Taide niet tot het uitvoeren van een toekomstige 

opdracht op basis van dezelfde prijsopgave. 

4. Betaling 

4.1 Betaling geschiedt op factuurbasis. Het verschuldigde bedrag dient door de Opdrachtgever uiterlijk binnen 

14 dagen na de factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Taide. Tenzij anders is 

overeengekomen en dit schriftelijk vastgelegd is. 

4.2 Indien betaling van de factuur niet binnen 14 dagen plaatsvindt, is Opdrachtgever direct in verzuim zonder 

dat een ingebrekestelling is vereist en een vertragingsrente van 1.5% per maand over de verschuldigde 

hoofdsom verschuldigd. Hierbij worden gedeelten van een maand als een volledige maand gerekend. 

4.3 In geval van Incasso van een factuur is Taide gerechtigd naast de wettelijke rente buitengerechtelijke 

incassokosten in rekening te brengen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

5. Spoedboekingen 

5.1 Indien de Opdracht binnen 48 uur na het uitbrengen van de offerte uitgevoerd dient te worden, wordt naast 

de reguliere/overeengekomen agency fee, 10% extra boekingsfee gerekend. Met uitzondering van de vaste 

afnemers.  

5.2 In het geval van een vaste afnemer: Indien de Opdracht binnen 10 uur na het uitvragen uitgevoerd dient te 

worden, wordt 8% extra boekingsfee gerekend. 

6. Annulering 

6.1 In de gevallen van een aanvragen voor de niet-vaste afnemers geldt: 
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6.1.1 Wanneer de opdrachtgever na akkoord op de offerte tussen Taide en Opdrachtgever tot vijf dagen voor 

het plaatsvinden van de Opdracht, de Opdrachtgever besluit de Opdracht te annuleren, worden alle tot dan 

toe in het kader van de Opdracht gemaakte kosten door Taide bij de Opdrachtgever 100 procent in rekening 

gebracht, hierbij inbegrepen de kosten van materialen, boekersuren, styling producten gemaakt in uitvoering 

van de overeenkomst en dergelijken. 

6.1.2 Wanneer tussen vijf dagen en 48 uur voor het plaatsvinden van de Opdracht de Opdrachtgever besluit 

de Opdracht te annuleren, worden alle tot dan toe in het kader van de Opdracht gemaakte kosten door Taide 

bij de Opdrachtgever 100 procent in rekening gebracht, alsmede 50% van de overeengekomen Offerte. 

6.1.3 Wanneer binnen 48 uur voor het plaatsvinden van de Opdracht, de Opdrachtgever besluit de Opdracht 

te annuleren, worden alle tot dan toe in het kader van de Opdracht gemaakte kosten door Taide bij de 

Opdrachtgever 100 procent in rekening gebracht, alsmede 75% van de overeengekomen agency fee. 

6.1.4 Wanneer binnen 24 uur voor het plaatsvinden van de Opdracht, de Opdrachtgever besluit de Opdracht 

te annuleren, worden alle in het kader van de Opdracht gemaakte kosten en 100% van de overeengekomen 

agency fee in rekening gebracht. 

6.1.5 Wanneer de opdrachtgever een specifiek model boekt in de uitvoering van commercials, photoshoots 

en acteer- of figureerwerkzaamheden en deze na schriftelijke bevestiging cancelt wordt er een bedrag van 50 

procent van de dag-fee in rekening gebracht.  

6.2. In de gevallen van de aanvragen van de vaste afnemers geldt: de annuleringskosten worden conform 

onderstaande tabel berekend.  

 

 

6.2.1 Wijzigingen dienen ten laatste 1 werkdag (24 uur) voordat de opdracht plaats vindt via de normale 

contactwijze doorgegeven te worden en te worden bevestigd door Taide.  
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6.2.2 Indien er een wijziging of annulering plaatsvindt van bepaalde diensten, behoudt Taide het recht daarover 

-conform bovenstaande staffel en indien van toepassing- annuleringskosten in rekening te brengen.   

7. Totstandkoming Overeenkomst 

7.1 Wanneer de Opdrachtgever het aanbod/de Offerte van Taide heeft aanvaard, zal door Taide een 

Overeenkomst, eventueel in de vorm van een bevestiging per e-mail of ander communicatiemiddel, worden 

opgesteld. 

7.2 De Overeenkomst bevat tenminste de datum, tijd, plaats van de Opdracht, een samenvatting van de inhoud 

van de Opdracht en de overeengekomen vergoeding. 

7.3 Taide zal zich, in overleg met de Opdrachtgever, inspannen de Opdracht naar beste inzicht en vermogen 

uit te voeren. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen, het imago en het budget van de Opdrachtgever. 

8. Veiligheid/privacy Taide Agents 

8.1 De Opdrachtgever garandeert dat de Taide Agents in een veilige omgeving kunnen werken. De 

Opdrachtgever heeft een inspanningsverplichting zorg te dragen dat de Taide Agents voor, tijdens en na de 

Opdracht ongestoord en in een veilige omgeving hun werkzaamheden kunnen verrichten. 

8.2 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat, indien de Opdracht langer dan vier uur duurt, aan de Taide Agents 

voldoende eten en drinken beschikbaar wordt gesteld. 

8.3 De Opdrachtgever stelt een afgesloten (kleed)ruimte ter beschikking waar de Taide Agents zich eventueel 

kunnen omkleden en waar Taide de werkzaamheden kan opstarten. Wanneer sprake is van visagie en styling, 

dienen er ook voldoende tafels, stoelen, een spiegel en voldoende stroomvoorzieningen op de locatie 

aanwezig te zijn. 

9. Intellectueel eigendomsrecht, geheimhouding en reclame 

9.1 De styling, concepten en ideeën, ontwerpen en andere geestelijke (materiële) voortbrengselen gemaakt en 

ontwikkeld in het kader van de Opdracht, blijven eigendom van Taide, tenzij anders is overeengekomen. Het 

is de Opdrachtgever dan ook niet toegestaan zonder toestemming van Taide hetzelfde of een soortgelijk 

concept of idee zonder tussenkomst van Taide zelf of door derden uit te (laten) voeren. Bij overtreding van dit 

artikel verplicht de Opdrachtgever zich tot schadeloosstelling van Taide in de vorm van een vergoeding van 

gederfde winst/inkomsten. 
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9.2 Alle rechten van intellectuele eigendom, zoals, maar niet beperkt tot foto’s, tekeningen, films, software, 

teksten en andere documenten, blijven eigendom van Taide en mogen niet zonder toestemming worden 

verveelvoudigd, verkocht of openbaar gemaakt. 

9.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de 

Opdracht hebben verkregen. De Opdrachtgever wordt geacht de concepten en ideeën van Taide niet met 

derden te delen. Bij overtreding van dit artikel verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 

1.500,- per gebeurtenis, onverminderd het recht van Taide om schadevergoeding te vorderen. 

9.4 In overleg met Taide mag de Opdrachtgever de Opdracht promoten via (sociale) mediakanalen en op 

andere wijze reclame-uitingen doen, tenzij anders overeengekomen. 

10. Eigendom materialen/styling 

10.1 Alle door Taide ten behoeve van de Opdracht meegebrachte styling, alsmede alle bedachte, ontwikkelde 

en ontworpen styling blijft eigendom van Taide, tenzij anders is overeengekomen met de Opdrachtgever. 

11. Ongeoorloofd gebruik materiaal 

11.1 De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig ander gebruik van (beeld)materiaal dan vooraf is 

overeengekomen. 

11.2 Indien de Opdrachtgever het (beeld)materiaal wil gebruiken op een andere wijze dan is overeengekomen, 

dient hiertoe voorafgaand een schriftelijk verzoek gedaan te worden bij Taide. Taide zal vervolgens bepalen of 

het gewenste gebruik geoorloofd is en of hier eventuele kosten aan verbonden zijn. 

11.3 Bij overtreding van dit artikel verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete van €1.500,- per 

overtreding. 

12. Aansprakelijkheid 

12.1 Taide is niet aansprakelijk voor enige schade van Opdrachtgever en/of derden, behoudens voor zover de 

wet of de Voorwaarden dwingendrechtelijk anders bepalen en behoudens het geval sprake is van opzet of 

grove schuld zijdens Taide. De bewijslast ten aanzien van de opzet of grove schuld rust bij de Opdrachtgever. 

12.2 Indien Taide in de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden gebruik moet maken van een door de 

opdrachtgever gehuurd voertuig, is Taide niet aansprakelijk voor enige schade aan het gehuurde voertuig, 

behouders de voor zover in de algemene voorwaarden aangegeven eigen risico van € 150. 
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12.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Taide voor alle schade zij lijdt als gevolg van het vervullen van 

de Opdracht en/of het niet nakomen van enige bepaling uit de Overeenkomst en/of de Voorwaarden.  

12.4 De opdrachtgever vrijwaart Taide van alle kosten, schade en interessen, die voor deze mochten ontstaan 

als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden, waaronder begrepen de door Taide 

ingeschakelde/betrokken medewerk(st)er ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen haar worden 

ingesteld, wegens handelen en/of nalaten van de opdrachtgever zelf, diens werknemers of ingeschakelde 

derden; de opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep van 

vrijwaring door Taide. 

12.5 Indien en voor zover Taide aansprakelijk mocht zijn voor door de Opdrachtgever geleden schade, is de 

aansprakelijkheid van Taide te allen tijde beperkt tot 25% van het bedrag dat Taide in de afgelopen 1 maand 

voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, van de Opdrachtgever voor door haar uitgevoerde 

werkzaamheden heeft ontvangen.  

12.6 De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan aan Taide 

schriftelijk worden gemeld, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft 

kunnen melden. 

13. Overmacht 

13.1 Taide is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen door een 

omstandigheid die haar niet kan worden aangerekend. Onder overmacht wordt in deze Algemene 

Voorwaarden verstaan elke van de wil van het Taide onafhankelijke omstandigheid - ook al was van deze ten 

tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst 

blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, 

burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afkondiging van nationale rouw, werkstaking, 

werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, ziekte, arbeidsongeschiktheid, surséance van betaling of 

faillissement van de door Taide ingehuurde derden, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te 

leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van Taide of van 

diens leveranciers. Van overmacht is tevens sprake indien door Taide ingehuurde derden een beroep op 

overmacht kunnen doen. 

13.2 Taide zal zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat in het kader van de uitvoering van de opdracht 

gecontracteerde derden zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening 

wordt geleverd. Zonder dat zulks de opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van schadevergoeding of 
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ontbinding, heeft Taide het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te 

leveren. Taide zal steeds met opdrachtgever in overleg treden omtrent in dit verband noodzakelijk geachte 

veranderingen als hiervoor bedoeld. 

14. Klachten 

14.1 Indien sprake is van een klacht van de Opdrachtgever over een Taide, dient deze klacht onverwijld, maar 

ten minste binnen 24 uur na de Opdracht, schriftelijk gemeld te worden bij Taide. 

14.2 Indien een klacht niet binnen de in lid 1 van dit Artikel genoemde termijn aan Taide wordt gemeld, is Taide 

nimmer verplicht enige klacht te (doen) oplossen en/of enige compensatie aan te bieden. 

15. Toepasselijk recht en geschillenregeling 

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Taide partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook 

indien aan een verbintenis of opdracht geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. 

15.2 Alle geschillen tussen Partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam. 
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