CONTRACT - JANSENJAGER - DONATEUR
Onderstaand contract wordt, in alle redelijkheid, als basis gebruikt als overeenkomst tussen
JANSENJAGER en donateur Indien donateur dat wenselijk acht. Indien er separate afspraken zijn
gemaakt zullen die prevaleren boven onderstaande tekst.
CROWDFUNDING CONTRACT – JANSENJAGER -DONATEUR
JansenJager, gevestigd Monnikeraklaan 10, te Utrecht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door Gwen Jansen, hierna te noemen “JansenJager”
En
Naam: _____________________________________
Adres: _____________________________________
Woonplaats: _____________________________________
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door _____________________________________
hierna te noemen “de donateur”
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
JANSENJAGER VERKLAART:
·
dat het de benodigde toestemming heeft om de in deze beschikking genoemde
verplichtingen aan te gaan;
·

dat het een in Nederland en naar Nederlands recht gevestigde rechtspersoon is;

·

dat JansenJager de film hierna te noemen “de film” zal produceren;

·

dat de film zal worden geregisseerd door Gwen Jansen, hierna te noemen “de regisseur”;

·
dat de film bij oplevering zal voldoen aan alle voorwaarden gesteld in de
financieringsovereenkomsten en zoals vermeld op de site;
·
dat er op dit moment geen juridische procedures lopen, die de productie van deze film in
de weg kunnen staan;
·
dat JansenJager niets zal doen of nalaten waardoor de rechten van de donateur zouden
kunnen worden benadeeld.
·
Dat JansenJager alle verplichtingen nakomt zoals deze zijn beschreven in de algemene
voorwaarden van JansenJager en dan met name richting de verplichtingen ten opzichte van de
donateurs.
VOORWAARDEN
1. PROJECTOPZET
De (technische) specificaties van de film zijn opgenomen in bijlage 1 van deze overeenkomst.
2. PRODUKTIEKOSTEN EN FINANCIËLE BIJDRAGE
2.1. De totale productiekosten van de film bedragen 60.000 euro.
2.2. JansenJager zal zorg dragen voor het vertoningsgereed maken van de film
2.3. de toegekende bijdrage zal JansenJager uitsluitend aanwenden ter dekking van de
productiekosten van de film.
2.4. JansenJager zal een gedegen administratie voeren ten behoeve van de film, waaruit blijkt
welke gelden er zijn besteed en welke gelden zijn ontvangen en welke nog te ontvangen zijn.
2.5. De kosten van de film worden geadministreerd volgens een rekeningschema dat
overeenstemt met de door JansenJager besproken begroting.
2.5. Uiterlijk drie maanden na aanvang van de exploitatie van de film zal de JansenJager indien
gewenst een productiekosten- en -bestedingenoverzicht (eindafrekening) van de film aan
donateur overleggen.

2.6. In het geval er sprake is van overmacht zal JansenJager nieuwe voorwaarden vaststellen om
alsnog de film te voltooien.
Onder overmacht wordt hier in ieder geval verstaan de gedwongen beëindiging van de
productie van de film:
·
als gevolg van onvoorziene nationale en/of internationale politieke en/of economische
spanningen;
·

als gevolg van een nationale ramp of afkondiging van de noodtoestand;

·

op bevel van enig wettelijk gezag.

·

natuurgeweld waartegen JansenJager zich niet redelijkerwijs had kunnen weren.

·

onverhoopte ernstige ziekte of overlijden van de producent en regisseur.

3. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze beschikking is het Nederlands recht van toepassing.
Donateur verklaart kennis te hebben genomen van de volledige tekst en bijlagen van deze
beschikking en deze te aanvaarden.
Aldus in opgemaakt en ondertekend in tweevoud te Utrecht, _________________
Gwen Jansen
namens JansenJager

_________________________________
namens de donateur

