
 
 

Voorwaarden Budget Film abonnement 
Samengesteld m.b.v. De Budget Film 
 
Voorwaarden per 1 januari 2014: 
 
•  De lengte, in seconden, van de Video is tussen de 45 en 90 seconden. Na opnieuw inloggen met het 
 offertenummer kan aangegeven worden of de video 60, 70 of 90 seconden lang moet worden. 
•  Start tarief van de Budget Film is € 390,00 en is de video voor een periode van 12 maanden  zichtbaar.  

Tijdelijk, tot en met 30 juni 2014, loopt de aktie: “Now 50% Off”. U betaald dus voor 
het 1e jaar geen € 390,- maar € 195,-    

•  Daarna wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met telkens een periode van 3 maanden waarbij het 3 
 maandelijkse bedrag is: € 30,00 inclusief de mogelijkheid voor een kleine update in de Budget Film 
 Video 
•  Binnen een periode van 14 dagen, na begin van een nieuwe periode van 3 maanden, ontvangt de klant per mail 
 de factuur in PDF formaat. Binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur dient het bedrag overgemaakt te 
 zijn op het daarvoor bestemde rekeningnummer 
•  Zowel het start tarief als het abonnement ‘s tarief zijn onderhevig aan het prijsindexcijfer. 
•  Klanten zijn verplicht, het eerste jaar af te nemen. Klanten die daarna willen 
 stoppen moeten dat per mail bevestigen uiterlijk één maand voor het aflopen van dit eerste jaar. Daarna kan per 
 3 maanden opgezegd worden. Wil de klant daarna opnieuw gebruikmaken van Budget Film, dan wordt 
 gestart met het start tarief van € 390,00 
•  Het is mogelijk tussentijds een geheel andere Budget Film  te kiezen. De kosten hiervoor bedragen € 180,00. 

De abonnement's kosten van € 30,00 per 3 maanden blijven doorlopen. 
•  De klant ontvangt een link om de montage te kunnen controleren. De montage is voorzien van een watermerk. 

Het waterwerk wordt pas verwijderd nadat de betaling voor het eerste jaar binnen is. Wanneer na het eerste jaar 
na een kwartaal factuur het verschuldigde bedrag niet binnen de afgesproken tijdsperiode is overgemaakt op 
het daarvoor bestemde rekeningnummer, zal AV1.nl de Budget Film bij YouTube offline halen. Wanneer 
alsnog,  na de datum van de aanmaning binnen een periode van 14 dagen, aan de betaling's verplichting 
voldaan wordt, kan de Budget Film, tegen een vergoeding van € 50,00 weer online gezet worden. 

•  Nadat de offerte ondertekend retour gezonden is naar AV1.nl, kan de klant zijn eigen bestanden uploaden. Dit 
kunnen zijn: video-, foto-, audio en tekst bestanden. Ook het excel bestand waarin aangegeven wordt wanneer 
welke video/foto/tekst in beeld moet komen. Uploaden via https://www.wetransfer.nl/ en sturen naar 
uwoffertenummer @av1.nl 

•  De klant die media bestanden upload naar de server van AV1.nl dient de beschikking te hebben over de 
gebruiksrechten van het materiaal. Dit kunnen bijvoorbeeld video's, foto's, muziek en teksten zijn die 
leveranciers ter beschikking stellen. 

•  De video's worden door AV1.nl op YouTube in HD uitgebracht en zijn middels zoekmachines goed te vinden 
 mits de klant voldoende “labels” naar .AV1nl ge-upload heeft. Deze “labels” zijn bijvoorbeeld merknamen van 

producten die in de video zichtbaar zijn, de naam van het bedrijf, plaats, specialisatie etc. Nadat de video op 
YouTube is uitgebracht ontvangt de klant van AV1.nl de link en daarmee de 'insluit code' zodat de video door 
de eigen systeembeheerder op de bedrijfssite geplaatst kan worden. 

•  Update is een kleine wijziging in de eigen tekst of beeldmateriaal en is mogelijk 1x per 3 maanden, volgens het 
 abonnement. De klant kan ook meer dan 1x per 3 maanden een wijziging laten aanbrengen. De kosten die 

hiervoor in rekening gebracht worden bedragen € 60,00 per keer. Na de update wordt de laatste Budget Film 
van YouTube verwijderd en komt de nieuwste online te staan. De nieuwe link wordt de klant door AV1.nl 
toegezonden, zodat men kan beschikken over de de nieuwe 'insluit' code 

•  Het is mogelijk om per klant meerdere Budget Film's gelijktijdig online te hebben 
•  De Budget Film's blijven eigendom van AV1.nl 
•  Aan het eind van elke Budget Film verschijnt kort het logo van AV1.nl 
•  Bij onrechtmatig gebruik van Budget Film worden rechtsmiddelen ingezet. 
•  In alle zaken waarin deze abonnement's voorwaarden betreffende Budget Film niet voorziet, gelden de 

algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag 
 op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003. 
•  Alle in deze voorwaarden genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 


