
	   1	  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Inhoudsopgave………………………………………1 
 

Over ons…………………………………………….2,3 
 

Tarieven……………………..……………………...4,5 
 

Algemene voorwaarden……………………..6,7,8,9 
 

Redactiestatuut………………………....10,11,12,13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAKKEND 
Media Produkties 



	   2	  

Pakkend Media Produkties 
 
Pakkend Media Produkties is een laagdrempelig creatief productiehuis die in opdracht van u, uw ideale tv-
commercial, bedrijfsfilm, homeshop productie of Infomercial bedenkt en uitvoert. Tegen een zeer betaalbaar budget. 
Pakkend Media Produkties produceert ’In Budget’ dat wil zeggen dat wij altijd voor u een opname kunnen realiseren 
hoe groot of hoe smal uw budget is. 
 
Pakkend Media Produkties bedenkt samen met u het concept, creëert de daarbij behorende beelden en verzorgen de 
opname: vormgeving en montage. Daarbij kan Pakkend Media Produkties ook uw internetsite ontwikkelen. Een 
logische combinatie! Uw volledige uitstraling wordt met alle zorg geproduceerd. 
De productie van uw TV commercial vereist directheid, creativiteit en originaliteit. Na de opname zorgt Pakkend Media 
Produkties ervoor, dat door de juiste beeld- en geluidmontage uw boodschap het allerbeste resultaat behaalt qua 
medium… Dat (internet) televisie heet. En dat tegen een zeer scherp low budget tarief. Pakkend Media Produkties 
produceert uw commercial volgens no-nonsens. Een duidelijke boodschap met een heldere vormgeving. Directeur 
Michael Bakker is een ervaren, creatieve programmamaker. Hij bedenkt tv formats en kan deze uiteenzetten in woord 
en beeld. 
 
No-Nonsens 
Pakkend Media Produkties staat gelijk aan ‘no-nonsens’. Open, eerlijk en recht door zee. Per productie adviseren wij 
u over de beste mogelijkheden voor uw budget. Ook voor de mindergrote budgetten kan Pakkend Media een goede 
en representatieve commercial produceren. 
En bij alles geldt: u heeft maar één aanspreekpunt (producent) voor het hele project. Of het daarbij nu gaat om kleine 
regionale ondernemingen, landelijke bedrijven, non-profit organisaties, omroepen, overheidsinstanties of 
communicatiebureaus, wij vertalen complexe processen en informatie naar een boodschap die begrepen wordt. In 
toegankelijke en beeldende taal. Uw boodschap staat bij ons centraal. 
 
Bedrijfsfilm 
Voor iedere branche zijn er legio mogelijkheden om een bedrijfsfilm te produceren. Een bedrijfsfilm is het meest 
doeltreffende communicatiemiddel voor uw promotionele doeleinden. Uw bedrijfsfilm kan o.a. worden gebruikt als 
beurspresentatie, op uw internetsite, of als give-a-way DVD aan uw doelgroep. 
 
Uw bedrijfsfilm wordt in nauwe samenwerking geproduceerd, dat wil zeggen dat wij samen met u alle mogelijkheden 
tot in detail zullen bespreken, voordat de daadwerkelijke opnamen plaats zullen vinden. Het is immers van groot 
belang dat de kijker uw bedrijfsfilm volledig blijft boeien en zal overtuigen. Door de juiste muziekkeuze en eventueel 
gebruik te maken van o.a. een professionele voice-over en/of modellen, zorgt Pakkend Media dat uw bedrijf op de 
hoogste kwaliteit in de ’spotlights’ staat. 
 
Bewezen is dat de kijker bij het zien en horen tot 50% meer onthoudt van uw visuele boodschap dan bij een 
geschreven boodschap. Tevens geeft een bedrijfsfilm een goede indruk van uw instelling. U laat de kijker op een 
andere manier kennis maken met het bedrijf. U zult zich duidelijk onderscheiden ten opzichte van uw concurrenten. 
Pakkend Media Produkties verzorgt de opnames van de film voor de online video streaming. Middels wat eenvoudige 
aanpassingen op uw huidige website kunt u de bedrijfsfilm tonen. Tevens kan Pakkend Media een geheel nieuwe 
internetsite produceren waarop uw bedrijfsfilm middels video streaming getoond wordt. Met onze ervaring en 
kundigheid in het produceren en monteren van uw bedrijfsfilm en website kunnen wij uw bedrijf een nieuw elan geven. 
 
De voordelen voor uw bedrijf: 
- Nieuw elan of imago voor uw bedrijf 
- Aantrekken van nieuwe cliënten 
- Vergroting van uw omzet 
- Uw bedrijf laat een duidelijk blijvende indruk achter door combinatie van beeld en geluid 
- De kijker onthoudt tot 50% meer van de boodschap 
 
Internet heeft de medialandschap voor goed veranderd. Pakkend Media Produkties produceert voor u een volledige 
Online Infomercial die direct op uw site geplaatst kan worden. Een pakkende Infomercial werkt omzet verhogend en is 
het enige juiste Online visitekaartje. Want: 
- Online video, geproduceerd door Pakkend Media Produkties, is ‘In Budget’ 
- Uw product heeft een wereldwijd bereik via internet 
- Uw bedrijf krijgt een duidelijk representatief gezicht 
- Een Infomercial maakt uw site compleet 
- Site bezoekers zijn genegen sneller tot handelen over te gaan 
- Het site bezoek loopt sneller op 
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Digitaal video en breedband internet zijn voor elkaar gemaakt. Tegenwoordig zijn de mogelijkheden om via internet 
hoogwaardig video te bekijken zonder meer verbluffend. Vergeleken bij de tarieven van reguliere media producties 
zijn de productiekosten van online video verrassend vriendelijk en interessant. Daarom kan iedereen nu gebruik 
maken van oneindige mogelijkheden van deze nieuwe vorm om hun organisatie te promoten en een duidelijk gezicht 
te geven. 
 
Pakkend Media Produkties is niet alleen een getalenteerd videoproductiebedrijf. Wij kunnen ook uw videoproductie 
verzorgen vanaf het bedenken van een pakkend concept tot het uploaden van jouw hoge kwaliteit video naar internet. 
Wij hebben individueel jarenlange ervaring in het produceren en regisseren van televisieprogramma’s en commercials 
daarnaast zijn bij Pakkend Media Produkties diverse creatieve programmamakers aangesloten met een breed 
netwerk. Tevens beschikt Pakkend Media Produkties over de knowhow om een compleet concept te produceren; van 
idee naar site en de daarbij behorende video content. 
 
Wij produceren alle vormen van communicatie: 
- televisieprogramma’s 
- commercials 
- Infomercials 
- Docu Soap 
- Websites 
- Homeshop productie 
- Video Clips 
- Meer Camera Registraties 
- bedrijfsfilms / bedrijfspresentaties 
- productpresentaties 
- evenementregistratie 
- opleiding en trainingvideo’s 
- Camjo opdrachten incl. montage 
 
Het idee: 
Alles staat en valt met een goed en creatief idee. Maar goede ideeën hoeven niet duur te zijn. 
Vanzelfsprekend wilt u een effectieve productie maken die aansluit op uw doelstellingen. Maar voordat men begint 
met video schieten moet men weten hoe, wat en waarvoor. Pakkend Media leeft zich in op het onderwerp en werkt 
nauw samen met u als opdrachtgever om een creatief, fris en pakkend concept te produceren. Daarnaast kan 
Pakkend Media Produkties zich inleven in de doelgroep. 
Het idee is dus een belangrijke eerste stap in het productieproces, maar ook de vormgeving en website. 
 
Vervolgens wordt er een script geschreven gevolgd door een draaiboek. 
In het script staat zowel de voice-over alsmede een shot tot shot omschrijving van de productie. Er wordt net zolang 
gewerkt aan het script totdat alle elementen zoals titels, geluid en beeld, de juiste vorm en stijl hebben waarna wij het 
idee in productie nemen. 
Wilt u direct weten wat voor u de mogelijkheden zijn? Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt direct een 
‘pakkend’ low budget prijsindicatie. 
 
Een van de meest primaire zaken als het gaat om marketing is “onderscheidend vermogen”. Het vermogen om 
anders te zijn dan uw concurrenten. Door anders te zijn biedt u iets aan uw potentiële klanten waar ‘anderen’ in de 
markt nog niet over beschikken. 
 
Een goede bedrijfsfilm bepaalt hoe de eerste indruk van potentiële klanten is ten opzichte van uw bedrijf, product en 
of dienstverlening. Met een pakkende, eigentijdse en op maat gemaakte bedrijfsfilm kunt u in enkele minuten nieuwe 
klanten prikkelen om contact met u op te nemen. 
 
Pakkend Media Produkties produceert uw bedrijfsfilm multifunctioneel. U kunt deze gebruiken op DVD om weg te 
geven aan nieuwe klanten, als beurspresentatie, om af te spelen in de wachtruimte van uw bedrijf, voor het 
aantrekken van nieuw personeel en uiteraard voor op uw website! 
 
Videoclip/muziekspecial 
Voor alle artiesten en/of aanstormend talent is een professionele muziekclip de manier om je hit of album te 
promoten! Pakkend Media Produkties is creatief en beschikt over unieke filmconcepten, waarmee de artiest zich zal 
onderscheiden van alle collega-artiesten. Met een productie van Pakkend Media heb je een absoluut toegevoegde 
waarde in handen. Wij willen graag, geheel vrijblijvend, met u brainstormen over uw toekomst met onze visie. Ook 
heb produceren van een muziekspecial is mogelijk. Pakkend Media Produkties neemt u alle voorbereidingen uit 
handen. Wij produceren deze compleet voor u. Van het regelen van de tickets, bij een buitenlandse muziekspecial, tot 
het produceren van figuratie en digitale afwerking en indien gewenst de promotie. 
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Tarieven 
 
Pakkend Media Produkties heeft in eerste diverse opnamen tarieven. Deze tarieven zijn gebaseerd op opnamen 
bestemd voor internet, lokale/regionale omroep of landelijke omroep. Inhoudelijk dienen deze opnamen te gaan over 
een onderwerp of product. Indien Pakkend Media een videoclip dient te produceren voor een lokale of regionale 
artiest dan kunt u al een professionele videocilp maken vanaf 885,00 excl. BTW en Make-Up. 
Maak een keuze uit de mogelijkheden. 
 
Clip 1: -HD opname 6x van het nummer op diverse bij elkaar liggende locaties, montage en afleveren op DVD en als 
internetbestand. 
 
Clip 2: – HD opname 10x van het nummer op diverse bij elkaar liggende locaties, montage en simpele animaties, 
afleveren op DVD, Digi Beta en als internetbestand. 
 
Clip 3: – HD opname 10x van het nummer, Camera voorzien van kraan of rails, montage en simpele animaties, 
afleveren op DVD Digi Beta en als internetbestand. 
 
Clip 4: – HD opname 10/15x van het nummer, Camera voorzien van kraan of rails, montage en uitgebreide animaties, 
afleveren op DVD Digi Beta en als internetbestand. 
 
Muziekspecial A: Volledige Productie van maximaal 8 nummers, op HD en montage incl. lichte animaties, afleveren 
op DVD Digi Beta en als internetbestand. Locatie in Nederland of België. 
 
Muziekspecial B: Volledige Productie van maximaal 8 nummers, op HD en montage incl. lichte animaties, afleveren 
op DVD Digi Beta en als internetbestand. Locatie in het buitenland. 
 
Bij alle opnamen bestaat de opnamen uit ENG cameraset, cameralamp, lichtset, playbackset, accu’s, monitor, geluid, 
1 persoon regie, een persoon productie/geluid. 
 
Tarieven commercial, bedrijfsfilm etc. 
 
Video pakket 1 Small (vooral voor internet gebruik) 
Inhoud: 
• Intakegesprek 
• shotlist 
• ½ opnamedag tot max 4 uur 
(binnen Nederland) 
• Zelfregisserende cameraman of -vrouw 
• HD -camera 
• Montageset 
• Editor (montage) 
• 1 montagedag 
• Muziek (geen Buma Stemra gerechtigde muziek) 
• Mogelijkheid tot aanpassen montage 
• Audionabewerking 
• Lengte 1 à 2 min 
• Oplevering op 1 master DVD en als internetbestand 
 
Exclusief: 
reis- en verblijfkosten, afkoop bumarechten, (3D) animaties, script, voice over(s), presentatie, figuranten etc. 1.295,00 
excl. BTW 
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Pakket 2 Medium 
Inhoud: 
• Intake- en brainstorm inhoud 
• shotlist 
• 1 opnamedag tot max 6 uur 
(binnen Nederland) 
• Zelfregisserende cameraman of -vrouw 
• HD -camera 
• Montageset 
• Editor (montage) 
• 1 ½ montagedag 
• Simpele animaties 
• Muziek (geen Buma Stemra gerechtigde muziek) 
• Mogelijkheid tot aanpassen montage 
• Audionabewerking 
• Lengte 1 à 2 min 
• Oplevering op 1 master DVD en als internetbestand 
 
Exclusief: 
reis- en verblijfkosten, afkoop bumarechten, 3D animatie, script, voice over(s), presentatie, figuranten etc. 1995,00 
excl. BTW 
 
Pakket 3 Large 
Inhoud: 
• Intake- en brainstorm inhoud 
• Script 
• shotlist 
• 1 opnamedag tot max 8 uur 
(binnen Nederland) 
• Zelfregisserende cameraman of -vrouw 
• HD -camera 
• Ontwikkeling voice -overtekst 
• 1 voice-over stem 
• Inspreekcel 
• Montageset 
• Editor (montage) 
• 2 montagedagen 
• Extra animaties 
• Muziek (geen Buma Stemra gerechtigde muziek) 
• Mogelijkheid tot aanpassen montage 
• Audionabewerking 
• Lengte 1 à 2 min 
• Oplevering op 1 master DVD en als internetbestand 
 
Exclusief: 
reis- en verblijfkosten, afkoop bumarechten, 3D animatie, presentatie, figuranten etc. 2.495 euro excl. BTW Alle 
andere wensen en mogelijkheden zijn bespreekbaar. 
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ALGEMENE VOORWAARDEN Pakkend Media Produkties 
Datum: 18 februari 2010 Plaatsing op internetsite www.pakkendmedia.nl 
 
Artikel 1 – Begripsomschrijvingen 
Dienst : het ter beschikking stellen van technische faciliteiten (Radio- en televisiestudio’s, alsmede  
personele middelen ten behoeve van audiovisuele verslaglegging en/of communicatie van geluid en/of beeld en/of 
informatie. Artiestenmanagement, Organiseren van theatershows, Organiseren van relatiemarketing evenementen, 
Beurzen en Festivals, Het uitgeven van periodieken en boeken een en ander in de ruimste zin van het woord.  
Overeenkomst : de overeenkomst tussen Pakkend Media Produkties en contractant met betrekking tot de dienst; 
Contractant : de (rechts)persoon met wie Pakkend Media Produkties de overeenkomst is aangegaan. 
Artikel 2 – Algemene Bepalingen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door Pakkend Media Produkties van overeenkomsten met 
een contractant en op de uitvoering van zodanige overeenkomsten. 
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze 
schriftelijk zijn overeengekomen tussen Pakkend Media Produkties en contractant en gelden alleen voor de betrokken 
overeenkomst . 
3. De algemene voorwaarden van contractant zijn niet van toepassing tenzij 
uitdrukkelijk anders, schriftelijk, is overeengekomen. Elke overeenkomst waaraan rechten aan ontleed kunnen worden 
dienen schriftelijk bevestigd te worden.  
4. Contractant verplicht zich om personen die door hem worden ingezet bij de 
uitvoering van de overeenkomst dezelfde verplichtingen op te leggen als in deze voorwaarden opgenomen. 
5. Uitvoering van overeenkomsten geschiedt met inachtneming van de bij Pakkend Media Produkties geldende 
arbeidsvoorwaarden voor werknemers inzake arbeidsduur, arbeidstijden, verlof en dergelijke. 
6. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan. 
 
Artikel 3 – Geheimhouding 
Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens, in welke vorm dan ook, die zijn 
verkregen van de andere partijen waarvan de verkrijgende partij begreep of had moeten begrijpen dat zij van 
vertrouwelijke aard zijn. 
 
Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst 
1. Tenzij in een offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding is aangegeven, zijn offertes van Pakkend Media 
Produkties vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan door Pakkend Media Produkties binnen vier dagen na de 
aanvaarding daarvan worden herroepen. Aanvaarding dient in alle gevallen schriftelijk te geschieden. 
2. Indien door Pakkend Media Produkties enige schatting van de met de voorbereiding en/of uitvoering van 
overeenkomst gepaard gaande tijd en/of kosten wordt gemaakt, is deze schatting steeds vrijblijvend. Contractant zal 
aan een dergelijke schatting nimmer rechten kunnen ontlenen. 
Artikel 5 – Eigendom en intellectuele eigendom 1. De overeenkomst strekt niet tot overdracht van de eigendom 
van zaken of van andere goederen waaronder (intellectuele eigendom) rechten, die op enige wijze door Pakkend 
Media Produkties worden aangewend bij het verrichten van de dienst . 
2. Indien derden met betrekking tot zaken of andere goederen als genoemd in 5.1 rechten willen doen gelden of maat 
regelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient contractant hen terstond van de rechten van Pakkend Media 
Produkties op de hoogte te stellen. Contractant dient Pakkend Media Produkties onverwijld in te lichten over deze 
(voorgenomen) maat regelen. 
3. Pakkend Media Produkties behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op (bewegende) beelden, tekeningen, 
schema’s, ontwerpen, publicaties en andere bescheiden die van hem afkomstig zijn. Deze bescheiden of hun inhoud 
mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pakkend Media Produkties, geheel of gedeeltelijk, in 
welke vorm dan ook, beschikbaar worden gesteld aan derden – met inbegrip van aan contractant gelieerde 
ondernemingen – of anderszins gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor Pakkend Media Produkties 
deze bescheiden aan contractant heeft verstrekt. 
4. Pakkend Media Produkties kan programmaformats in consignatie geven aan derden. Met de bedoeling exclusief 
het recht te hebben om met het format, met toestemming van Pakkend Media Produkties, te handelen, te verkopen of 
te bemiddelen. Hiervoor zullen per gebeurtenis financiele afspraken over gemaakt worden. Per vol kalanderjaar 
factureert Pakkend Media Produkties. Indien uiteindelijk voldoende funding voor een programma wordt gevonden zal 
Pakkend Media Produkties het programma, gezamelijk met de consignatiehouder(s) in produktie nemen. Tijdens de 
periode dat het format in consignatie is zal Pakkend Media Produkties niet handelen met de bedoelde formats. 
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Artikel 6 – Nakoming 
1. Indien contractant een vooruitbetaling verschuldigd is, of voor de uitvoering van de overeenkomst bepaalde 
informatie of materialen ter beschikking dient te stellen of anderszins zijn medewerking aan de (voorbereiding van de) 
uitvoering dient te ver lenen, vangt een termijn voor nakoming door Pakkend Media Produkties niet eerder aan 
dan nadat de betaling vol ledig is ontvangen respectievelijk de informatie of materialen geheel ter beschikking zijn 
gesteld respectievelijk de medewerking is verleend. 
2. Tenzij uit de aard van de overeenkomst ondubbelzinnig voort vloeit dat een overeengekomen tijdstip een fatale 
termijn inhoudt , gelden de in de overeenkomst genoemde data en tijden als streefdata en tijden. Overschrijding van 
een dergelijke termijn geeft de contractant geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst . 
Dit is pas het geval indien Pakkend Media Produkties ook binnen een hem schriftelijk nader gestelde redelijke termijn 
om hem toe te rekenen redenen de overeengekomen prestatie niet verricht, met dien verstande dat ontbinding van de 
overeenkomst slechts kan geschieden indien de aard van de wanprestatie zo ernstig is dat van contractant 
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
3. Pakkend Media Produkties is gerechtigd om (delen van) de overeengekomen dienst uit te besteden aan (een) 
derde(n), zulks onder handhaving van de gebruikelijke of overeengekomen kwaliteitsnormen met betrekking tot de 
dienst . 
4. Indien bij een lopende productie het aantal afleveringen ingekort wordt vindt er geen restitutie plaats aan 
contractant of derden.. Pakkend Media Produkties dient wel een gemoveerde verklaring te overleggen waaruit blijkt 
dat het niet verantwoord is om een langere serie te produceren. Pakkend Media Produkties zal wel het uiterste doen 
om de verkochte items/producten dusdanig te plannen dat alle participanten van Pakkend Media Produkties, of 
derden, binnen de serie de contractueel overeengekomen items krijgt. 
 
Artikel 7 – Annulering 
1. Contractant is gerechtigd om met inachtneming van de hierna volgende voorwaarden de overeenkomst vóór het 
begin van uitvoering daarvan, schriftelijk te annuleren. Tenzij in een offer te uitdrukkelijk anders is aangegeven, is 
contractant de volgende annuleringskosten verschuldigd:  
Annuleringstermijn % van de overeengekomen prijs 
30 tot 7 dagen voor begin van uitvoering 20 % 
7 tot 24 uur voor begin van uitvoering 35 % 
24 tot 2 uur voor begin van uitvoering 75 % 
2 uur of minder voor begin van uitvoering 100 % 
2. Bovenstaande tabel is uitdrukkelijk niet van toepassing op de volgende kosten, die altijd volledig in rekening zullen 
worden gebracht bij contractant : 
- door Pakkend Media Produkties geboekte satelliettijd of streamingtijd; 
- Door Pakkend Media Produkties ingekochte faciliteiten bij derden; 
- door Pakkend Media Produkties gemaakte kosten ter voorbereiding van de uitvoering van de overeenkomst ; 
- financiële verplichtingen die verband houden met de (voorbereiding van de) uitvoering van de overeenkomst , 
die         Pakkend Media Produkties jegens derden is aangegaan. 
 
Artikel 8 – Verantwoordelijkheden contractant 1. Contractant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de 
vereiste toestemmingen of vergunningen van derden, waaronder auteurs- en naburig rechthebbenden, in het kader 
van het vast leggen door Pakkend Media Produkties van beeld en/of geluid alsmede het transpor teren en/of 
openbaar maken hiervan in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. Contractant vrijwaart Pakkend Media 
Produkties tegen aanspraken van derden ter zake. 
2. Pakkend Media Produkties is niet verantwoordelijk voor de (vast legging en/of openbaarmaking van de) inhoud van 
het product of de dienst van contractant . Contractant vrijwaart Pakkend Media Produkties tegen aanspraken van 
derden ter zake. 
 
Artikel 9 – Gebruik faciliteiten en personeel door contractant 
1. Indien is overeengekomen dat de door Pakkend Media Produkties ter beschikking gestelde technische faciliteiten 
worden bediend en/of gebruikt door (medewerkers van) contractant, zal contractant deze faciliteiten als een goed 
huisvader gebruiken en deze bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat als waar in deze werden ontvangen, 
teruggeven. Het is contractant niet toegestaan om de ter beschikking gestelde faciliteiten voor een ander doel te 
gebruiken dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld noch om deze op welke wijze dan ook aan derden ter 
beschikking te stellen. Bij overtreding van dit verbod is Pakkend Media Produkties  gerechtigd de betreffende 
faciliteiten direct terug te nemen en hier toe de gebouwen en terreinen van contractant te betreden. 
2. Contractant is niet gerechtigd om de door Pakkend Media Produkties ter beschikking gestelde medewerkers 
andere werkzaamheden te laten verrichten dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Contractant is niet 
gerechtigd deze medewerkers op andere dan de overeengekomen tijden en plaatsen te laten werken. 
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Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud 
1. Pakkend Media Produkties behoudt zich de eigendom voor van alle zaken die door hem in het kader van de 
uitvoering van de overeenkomst aan contractant worden verkocht en geleverd, totdat de volledige prijs voor de dienst 
krachtens de overeenkomst door contractant is voldaan. 
2. Pakkend Media Produkties is bij niet (tijdige) betaling van de in 10.1 genoemde prijs gerechtigd de reeds geleverde 
zaken terug te nemen. Contractant is verplicht om Pakkend Media Produkties hier toe in de gelegenheid te stellen. 
 
Artikel 11 – Tekortkomingen 
1. Indien blijkt dat de door Pakkend Media Produkties aan contractant ter beschikking gestelde technische faciliteiten 
niet voldoen aan hetgeen hieromtrent is overeengekomen, zal Pakkend Media Produkties, mits de tekortkoming aan 
hem is toe te rekenen, zo spoedig mogelijk voor herstel of vervanging zorgen. Indien herstel of 
vervanging in verband met het overschrijden van een fatale termijn niet meer opportuun is, heeft contractant recht op 
vergoeding van aantoonbaar geleden schade, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 12. 
2. Klachten met betrekking tot de ter beschikking gestelde technische faciliteiten worden alleen in behandeling 
genomen indien contractant deze binnen 24 uur nadat de tekortkoming kenbaar is geworden, schriftelijk bij Pakkend 
Media Produkties indient..  Bij gebreke hiervan heeft contractant geen recht op nakoming van het bepaalde in 11.1. 
3. Contractant is gehouden om tekortkomingen in het resultaat van door Pakkend Media Produkties verrichte 
werkzaamheden binnen 5 werkdagen na voltooiing van de werkzaamheden aan Pakkend Media Produkties te melden 
door middel van een aangetekende brief.  Indien contractant niet binnen deze termijn en dergelijke melding aan 
Pakkend Media Produkties heeft gedaan,  wordt contractant geacht de verrichte werkzaamheden te hebben 
goedgekeurd. 
 
Artikel 12 – Aansprakelijkheid voor schade 
1. De aansprakelijkheid van Pakkend Media Produkties voor toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 
overeenkomst, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag gelijk aan de prijs voor de dienst die contractant krachtens de 
overeenkomst aan Pakkend Media Produkties is verschuldigd. 
2. Pakkend Media Produkties is in alle gevallen alleen aansprakelijk voor aantoonbaar door contractant geleden 
directe schade en is derhalve nooit gehouden tot vergoeding van bedrijf- en/ of gevolgschade en/of winstderving. 
3. Pakkend Media Produkties is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, tenietgaan of beschadiging van zaken van 
contractant, van medewerkers van contractant of van andere door contractant ingeschakelde derden, een en ander 
behoudens opzet of grove schuld van Pakkend Media Produkties. 
4. Pakkend Media Produkties is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, tenietgaan of beschadiging van beeld- en/of 
geluiddragers en het daarop vastgelegde materiaal, een en ander behoudens opzet of grove schuld van Pakkend 
Media Produkties. 
5. Pakkend Media Produkties is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van streaming- of 
satellietverbindingen dan wel voor de kwaliteit daarvan, ongeacht of deze verbindingen door hem of door een derde 
worden gerealiseerd. 
6. Pakkend Media Produkties is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van ongemoduleerde banden. 
7. Contractant vrijwaart Pakkend Media Produkties met bet rekking tot aanspraken van derden die stellen  schade te 
hebben geleden door de dienst die Pakkend Media Produkties heeft geleverd, behoudens voor zover  contractant 
aantoont dat Pakkend Media Produkties uit hoofde van de overeenkomst en deze  Algemene Voorwaarden in de 
verhouding tot contractant voor die schade aansprakelijk is te houden, zulks onverminderd het bepaalde in de vorige 
leden van dit artikel. 
8. Alleen schade die binnen veertien kalenderdagen na ontdekking door middel van een aangetekende brief aan 
Pakkend Media Produkties wordt gemeld, komt voor vergoeding in aanmerking. 
 
Artikel 13 – Overmacht 1. Indien Pakkend Media Produkties tekort schiet in de nakoming van een verplichting jegens 
contractant, kan dat tekort schieten niet aan Pakkend Media Produkties worden toegerekend indien hem de uitvoering 
van deze verplichting onmogelijk wordt gemaakt respectievelijk wordt bemoeilijkt door een al dan niet voorzienbare 
omstandigheid die buiten de macht van Pakkend Media Produkties is gelegen, zoals maar niet beperkt tot : sabotage, 
boycot, staking, bezetting, grootschalig ziekteverzuim van personeel van Pakkend Media Produkties, tekortschieten 
van toeleveranciers of transporteurs, uitval of storing van satellietcapaciteit en/of -verbindingen, transponder 
degradatie, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder inbegrepen), natuur rampen, slecht 
weer, blikseminslag, aardbevingen, brand en explosie. 
2. Ingeval zich een situatie voordoet genoemd in 13.1, heeft Pakkend Media Produkties het recht de nakoming op te 
schorten. Indien de periode waar in door overmacht nakoming van de verplichtingen door Pakkend Media Produkties 
niet mogelijk is, langer duurt dan een periode van een maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden middels daar toe strekkende schriftelijke verklaring, zonder dat er in dat geval een 
verplichting tot schadevergoeding bestaat . 
3. Indien Pakkend Media Produkties bij intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft 
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds verrichte deel 
afzonderlijk te factureren en is contractant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke 
overeenkomst . Dit geldt echter niet indien het reeds verrichte, dan wel het te verrichten deel geen zelfstandige 
waarde heeft. 
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Artikel 14 – Prijzen 
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle overeengekomen prijzen exclusief BTW en 
andere (overheid)heffingen. Zoals mediabureaus en/of reclamebureaus. 
2. Pakkend Media Produkties is gerechtigd om alle kostenstijgingen vanaf het moment van de totstandkoming van de 
overeenkomst, zoals stijging van kosten van materiaal en arbeid, volledig aan contractant door te berekenen, zulks 
met een maximum van 5% van de overeengekomen prijs van de dienst. 
 
Artikel 15 – Betaling, zekerheid, kosten van rechtshandhaving 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en 
onverminderd het recht om vooruit betaling te verlangen indien Pakkend Media Produkties daar toe aanleiding ziet , 
geschiedt betaling door contractant binnen 14 (veertien) werkdagen na factuurdatum. Pakkend Media Produkties is 
gerechtigd tot het afzonderlijk factureren van deel leveringen van de dienst. 
2. Korting, inhouding, compensatie of opschorting door contractant is niet toegestaan. 
3. Indien Pakkend Media Produkties daarom verzoekt, zal contractant voor aanvang van de uitvoering van de 
overeenkomst zekerheid voor betaling stellen. 
4. Bij niet, tijdige betaling raakt contractant, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is 
hij over het achterstallige bedrag, direct opeisbaar , rente verschuldigd van 2 % boven de wettelijk verschuldigde 
rente. Pakkend Media Produkties mag voorts, voor zover enige met contractant gesloten overeenkomst nog niet 
geheel is uitgevoerd, de nakoming van haar verplichtingen daaruit geheel opschorten totdat volledige betaling van het 
achterstallige bedrag is ontvangen. Blijft ook na een aanmaning betaling binnen een aangezegde termijn uit , dan is 
Pakkend Media Produkties bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van 
schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade, kosten en rente. 
5. Pakkend Media Produkties heeft het recht de met de invordering van het verschuldigde bedrag gepaard gaande 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van contractant te brengen. De buitengerechtelijke kosten zullen 
worden berekend op basis van het Incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 
vijfhonderd euro. Ten aanzien van de gerechtelijke kosten, waaronder de kosten voor rechtsbijstand, geldt dat deze 
redelijk moeten zijn. 
 
Artikel 16 – Ontbinding 
Elk der partijen is, in aanvulling op de gronden daar toe vermeld in de wet, gerechtigd de overeenkomst zonder 
rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, 
indien de wederpartij: 
- surseance van betaling heeft aangevraagd of haar dit is verleend; 
- in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsrekwest is ingediend; 
- tot liquidatie van zaken overgaat. 
 
Artikel 17 – Toepasselijk recht Op overeenkomsten tussen Pakkend Media Produkties en contractant is het 
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de (voorbereiding van de) uitvoering van 
deze overeenkomst zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te 
Utrecht, tenzij het geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort. 
 
Artikel 18 – Duurovereenkomsten 
1. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, heeft Pakkend Media Produkties het recht deze voorwaarden te 
wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing te verklaren. 
2. Indien Pakkend Media Produkties de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing 
verklaart, zal Pakkend Media Produkties de wijziging tijdig bekend maken. Zij treden alsdan in werking dertig (30) 
dagen na de schriftelijk bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. 
3. Indien contractant een wijziging in de voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst opzeggen 
tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. 
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REDACTIESTATUUT  

Pakkend Media Produkties 1 ) DOEL VAN HET STATUUT    

Dit redactiestatuut heeft tot doel, de journalistieke onafhankelijkheid te waarborgen 
van Pakkend Media Produkties bij het uitoefenen van opgedragen journalistieke 
taken. Dit statuut heeft voorts tot doel de journalistieke rechten en plichten van 
medewerkers te regelen.    

2) BEGINSELEN EN UITGANGSPUNTEN     

Artikel 2-1 De redacties waarvoor de hoofdredacteur van Pakkend Media Produkties 
verantwoordelijk is maken deel uit van het commerciele televisie hebben geen 
binding  

met enige politieke of religieuze groepering of met belangengroepen en baseren zich 
dienaangaande op de CLT preambule (een Nederlandse vertaling is als bijlage 
toegevoegd aan dit redactiestatuut). Pakkend Media streeft bovendien een objectieve 
informatievoorziening na en vervult een kritische functie binnen zowel het nationale 
als het internationale staatkundige bestel. De redacties oefenen de hen opgedragen 
programmatische en journalistieke taken uit zonder rechtstreekse beinvloeding door 
wie dan ook anders dan op de wijze zoals in dit statuut geregeld.  Artikel 2-4 Pakkend 
Media Produkties streeft een brede en diepgaande berichtgeving na die analyserend 
wordt begeleid. Bovendien zal Pakkend Media Produkties zich bij de uitvoering van 
haar taak laten leiden door het uitgangspunt van journalistieke zorgvuldigheid en 
evenwichtigheid.   3) PARTIJEN BIJ HET STATUUT  Aan dit statuut zijn rechtsgeldig 
gebonden:  Een ieder die blijkens schriftelijke arbeidsovereenkomst deel uitmaakt van 
Pakkend Media Produkties die onder verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van 
de Pakkend Media Produkties, ongeacht de aard en de duur van het 
dienstverband;  De directie van Pakkend Media Produkties   4) 
BEGRIPSBEPALINGEN  Artikel 4- 1 Redactie: Tot Pakkend Media Produkties worden al 
die journalistieke medewerkers gerekend, die in het bezit zijn van een arbeidscontract 
voor onbepaalde tijd en diegenen die in het bezit zijn van een arbeidscontract van 
minimaal een jaar, of onder diegene die op free-lance basis, inhuur of detachering te 
werk gesteld is.  Artikel 4- 2 Hoofdredactie: De hoofdredactie wordt gevormd door de 
hoofdredacteur(en) aan wie naast de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de 
berichtgeving van de Pakkend Media Produkties, de leiding van de nieuwsredacties is 
toegekend. De hoofdredactie maakt deel uit de redactie.   Artikel 4-3 Redactieraad: De 
redactieraad bestaat de directie van Pakkend Media Produkties. De redactieraad voert 
met de hoofdredacteur  
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overleg over de hoofdpunten van diens beleid. Daartoe behoren in elk geval: - het 
handhaven van de redactionele beginselen; - het personeelsbeleid; - persoonlijke 
verantwoordelijkheid; - redactiebudget. Alles in overeenstemming met wat in dit 
statuut is bepaald.    

Artikel 4-4 Pakkend Media Produkties, het produktiehuis en diens rechtsopvolgers ten 
behoeve waarvan de berichtgeving door Pakkend Media Produties wordt 
verzorgd.  Artikel 4-5 Directie: Voor de toepassing van dit statuut wordt onder de 
directie uitsluitend de algemeen directeur en de statutaire directeuren (voor zover die 
zijn benoemd) verstaan  Artikel 4-6 Berichtgeving: Tot de nieuwsberichtgeving worden 
gerekend de (commerciele) programma`s of delen daarvan waarvoor overwegend 
journalistieke arbeid is vereist en waarvan de inhoud onder de verantwoordelijkheid 
van de hoofdredactie valt, ongeacht of deze berichtgeving ook daadwerkelijk is 
uitgezonden, dan wel voor uitzending is bestemd.    

Artikel 4-7 Reclameboodschappen: Reclameboodschappen zijn alle uitingen die er op 
gericht zijn produkten en diensten van een bedrijf of instelling, in hun belang al dan 
niet betaald onder de aandacht van het publiek te brengen en die bestemd zijn voor 
uitzending via de televisie. 5) OVERLEG  Artikel 5-1 De partijen bij dit redactiestatuut 
verklaren aan de goede werkverhoudingen tussen journalistieke en niet-journalistieke 
contractpartners, alsmede tussen contractpartners onderling overleg in situaties die 
daarom vragen.  Artikel 5-2 Over zaken die direct of indirect verband houden met dit 
statuut zal de hoofdredactie overleg met de directie niet weigeren of 
ontwijken.  Artikel 5-3 Over zaken die direct of indirect verband houden met dit 
statuut, waartoe tevens gerekend dienen te worden de verantwoordelijkheden welke 
door de directie aan de hoofdredactie in zijn algemeenheid zijn toegekend, zal de 
directie overleg met de hoofdredactie in geen geval weigeren.  6) Directie van 
Pakkend Media Produkties  Artikel 6-1 De directie Pakkend Media Produkties zal de 
journalistieke onafhankelijkheid van de redactie en hoofdredactie die onder haar 
leiding staat waarboren en bevorderen.  Artikel 6-2 De formule voor programma’s 
van Pakkend Media Produkties wordt voorgesteld door de hoofdredacteur en 
vervolgens vastgesteld of gewijzigd door de directie. De directie, is gerechtigd zich tot 
de hoofdredactie te wenden ter zake van de inhoud, vorm en karakter van de 
berichtgeving, voor zover die onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie 
vallen en in gevallen waarin deze berichtgeving naar het oordeel van de directie in 
belangrijke mate strijdig is met de vereiste journalistieke objectiviteit of 
zorgvuldigheid. Het programmatische beleid wordt door de directie bepaald. Binnen 
dit vastgestelde beleid voeren de redacties journalistieke taken onafhankelijk 
uit.  Artikel 6-3 De directie van Pakkend Media Produkties en de hoofdredactie zijn 
inhoudelijk verantwoordelijk voor het verwerven, accepteren en (doen) uitzenden van 
commercieleboodschappen.    Artikel 6-4 In alle gevallen waarin de directie weet of 
redelijkerwijs kan vermoeden dat haar beslissing direct of indirect van invloed kan 
zijn op de objectiviteit, geloofwaardigheid, kwaliteit of karakter van de berichtgeving, 
pleegt zij vooraf overleg met de hoofdredactie.  Artikel  
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7) BENOEMING EN ONTSLAG  Artikel 7-1 De directie zal alvorens de beslissing tot 
benoeming van de hoofdredacteur(en) te nemen, advies inwinnen bij de redactieraad, 
die tevens het recht tot voordracht heeft. De adviezen van de redactieraad hebben 
voor de directie een zwaarwegend karakter. Het negeren van het advies zal door de 
directie schriftelijk gemotiveerd worden.  Artikel 7-2 De directie heeft het recht de 
hoofdredacteur(en) te ontslaan indien een onoverbrugbaar verschil van mening 
bestaat dat niet te maken heeft met het handhaven van de redactionele beginselen 
en/of de daaruit voortvloeiende uitgangspunten van het redactionele beleid, maar 
bijvoorbeeld met zaken als voor Pakkend Media Produkties schadelijk financieel 
beheer en uitingen die het aanzien van nieuwsuitzendingen van Pakkend Media 
Produkties of haar opdrachtgevers schaden.  Artikel 7-3 De voorwaarden voor het 
ontslag laten onverminderd de bevoegdheid van de partijen zich tot de rechter te 
wenden.  Artikel 7-4 Bij een ontslag van de hoofdredacteur(en) is de directie verplicht 
voorafgaand aan de beslissing advies in te winnen bij de redactieraad, die tevens het 
recht tot voordracht voor ontslag heeft.  Artikel 7-5 De directie zal niet tot ontslag van 
enig lid van de HMG Nieuwsgroep overgaan dan na overleg met de hoofdredactie.    

 8) FUSIE, OVERDRACHT en OVERNAME  Artikel 8-1 In geval van het samengaan van 
Pakkend Media Produkties met enige andere onderneming dan wel het overdragen of 
overnemen van een belang of althans de feitelijke zeggenschap over deze 
maatschappij aan een andere organisatie, wordt de Hoofdredactie op een zo vroeg 
mogelijk tijdstip geinformeerd.  Artikel 8-2 De directie van Pakkend Media Produkties 
zal alles doen en niets nalaten om de onverkorte werking van dit redactiestatuut, ook 
in geval dat de in het eerste lid genoemde situaties zich voordoen, te garanderen.    

9) GESCHILLEN  Artikel 9-1 Bij alle geschillen, direct of indirect voortvloeiende uit de 
tekst, toepassing of interpretatie van dit redactiestatuut, kunnen betrokkenen het 
oordeel vragen van een beroepscommissie, bestaande uit: de directeur van Pakkend 
Media Produkties of indien de directie uit meerdere personen bestaat twee 
directieleden), een lid van de hoofdredactie, een lid van de redactie en een door deze 
vier personen aan te wijzen onafhankelijke commissievoorzitter.   Artikel 9-2 Het staat 
de partijen vrij om geschillen te beslechten op een andere wijze dan waarin dit 
statuut voorziet, mits op basis van eenstemmigheid tussen directie, hoofdredactie en 
redactieraad.  Artikel 9-3 Tenzij partijen anders overeenkomen, heeft een 
beroepsprocedure geen schorsende werking ten aanzien van het bestreden besluit 
van de directie.  10) WIJZIGING VAN DIT STATUUT  Wijziging van dit statuut kan niet, 
dan na zorgvuldig overleg tussen partijen en dan slechts met instemming van een 
tweederde meerderheid Pakkend Media Produkties.  Opgesteld d.d. 23-02-2009  Voor 
akkoord: M.H. Bakker geboren 11-07-1961 te Amsterdam Algemeen Directeur 
Pakkend Pakkend Media Produkties gevestigd te 1216 HK, Gomarushof 1 te 
Hilversum. Programmastatuut wordt openbaar gemaakt middels website 
www.pakkendmedia.nl  
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