
  
  
 
  

  

  

 

 

                                                         Algemene voorwaarden 
 
U heeft ervoor gekozen om samen te werken met LVM AGENCY, een bedrijf dat streeft 
naar hoge kwaliteit. Om onze kwaliteit te kunnen waarborgen hebben wij algemene 
voorwaarden opgesteld. Dit zijn afspraken zodat alles helder en duidelijk is. Lees alles 
zorgvuldig door en mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat uiteraard graag. 
 

                                                     1. Definities en toepasselijkheid  
 
1.1 Naast de definities gegeven in de artikelen wordt in deze algemene voorwaarden van 
LVM AGECNY verstaan staan onder: 
LVM AGENCY:  Modellen, hostessen & entertainmentbureau LVM AGENCY, gevestigd te 
Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65300661 
Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van LVM AGENCY. 
Werknemers: De modellen, hostessen, danseressen, presentatoren, entertainers, make-
up artiesten, haar artiesten, fotografen en personalities die ingeschreven staan bij LVM 
AGENCY worden niet beperkt in het werken voor andere bureaus of voor zich zelf. Het is 
verboden voor de werknemer om rechtstreekse boekingen aan te nemen van de 
opdrachtgever die bij LVM AGENCY klant is. 
Opdrachtgever: Het is verboden voor de opdrachtgever om de werknemer van LVM 
AGENCY te benaderen voor rechtstreekse opdrachten. 
Boeking: Er is sprake van een boeking, of terwijl een overeenkomst wanneer de 
werknemer akkoord heeft gegeven op de aanvraag en de opdrachtgever akkoord heeft 
gegeven op de offerte. Mocht de werknemer ziek zijn moet dit minimaal 24 uur van 
tevoren worden aangegeven. 
 
1.2 De voorwaarden zijn geheel van toepassing op alle boekingen en overeenkomsten 
tussen LVM AGENCY, de opdrachtgever en de werknemers. Toepasselijkheid van 
eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij de hand 
gewezen. Pas naar schriftelijke goedkeuring van LVM AGENCY kan hierbij worden 
afgeweken. LVM AGENCY behoudt zich het recht om de voorwaarden op elk moment 
aan te passen en zal de laatste versie hiervan op de website plaatsen. 
 
                                               2. Vergoedingen, onkosten en toeslagen 
 
2.1 De vergoeding die de werknemer van LVM AGENCY krijgt is vooraf vastgesteld en is 
het bedrag dat de opdrachtgever per dag, halve dag, of uur aan LVM AGENCY 
verschuldigd is voor de desbetreffende diensten van de werknemer op de 
boekingsdatum. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de soort dienst die de 
opdrachtgever afneemt. Voor meer informatie over de prijzen van de diensten kan er 
contact worden opgenomen met LVM AGENCY. 



2. 2 Een werknemer is te boeken per halve dag (minimaal 4 werkuren). Het is 
toegestaan om een werknemer voor minder uur te boeken maar er zal altijd voor 
minimaal 4 uur in rekening worden gebracht. Mocht de werknemer uiteindelijk minder 
uren werken dan op de offerte aangegeven staat. Zijn de werknemer en opdrachtgever 
verplicht een werkbriefje te maken met daaronder hun handtekening en het aantal 
gewerkte uren.  
 
2.3 Indien de hostessen of promotiemodellen langer werken dan de vooraf opgestelde 
uren, worden overuren afgerond naar boven met halve uren.  De werknemer moet zelf 
altijd akkoord gaan met overwerken en zorgen voor een briefje met de gewerkte uren, 
anders dan afgesproken met een handtekening van de opdrachtgever en werknemer. Dit 
geld niet voor andere opdrachten met modellen, fotografen, danseressen en make-up 
artiesten waarbij een vaste fee wordt afgesproken. 
 
2.4 Er worden er toeslagen gerekend met feestdagen.  
 
2.5 Voor iedere boeking wordt afhankelijk van de woon en werkplaats 
reiskostenvergoeding gerekend. Wanneer de werknemer langer dan 60 minuten moet 
reizen dan wordt er reistijdvergoeding gerekend vanaf de 60 minuten. 
 
2.6 Wanneer er boekingen in het buitenland plaats vinden worden de onkosten altijd 
betaald door de opdrachtgever. Daarnaast wordt er per reisdag een halve dag aan 
reisuren gerekend. 
 
2.7 Indien er vooraf tussen LVM AGENCY en de opdrachtgever er geen overeenkomst 
heeft plaats gevonden over gebruik van beeldmateriaal van de werknemers is het 
verboden om beeldmateriaal te plaatsen. 
 
2.8 Bovenop de tarieven en eventuele reiskosten worden door LVM AGENCY in 
onderstaande gevallen toeslagen berekend: 
a) Voor het gebruik van het materiaal. Tarief wordt bepaald afhankelijk waarvoor het 
materiaal gebruikt wordt. Denk hierbij aan: social media, website, billboards, displays, 
tv, commercial, videoclip, stickers enzovoort.  
b) Wanneer materiaal langer gebruikt wordt dan een jaar 
c) Voor lingerie, ondergoed en badkleding 
d) Voor een casting met meer dan 10 modellen 
 
                                                                         3. Opties  
 
3.1 Opdrachtgever kan LVM AGENCY verzoeken een optie te verkrijgen op een van de 
werknemers. Een optie houdt in dat LVM AGENCY, aan opdrachtgever voor een 
bepaalde datum een voorrangsrecht verleend om de werknemer te boeken. 
 
3.2 Door de bevestiging van een optie door de opdrachtgever wordt de optie direct 
omgezet in een boeking. De opdrachtgever dient uiterlijk 24 uur voor de boekingsdatum 
de optie schriftelijk te bevestigen. 
 
3.3 Boekingen prevaleren boven opties maar wel in overleg met de opdrachtgever die de 
eerste optant is. Mocht er aldus voorkomen dat er een derde is die de werknemer op de 



optiedatum van opdrachtgever wil boeken, dan zal LVM AGENCY altijd opnemen met 
opdrachtgever. Opdrachtgever dient vervolgens onverwijld aan LVM AGENCY aan te 
geven of de optie al dan niet omgezet moet worden in een boeking. Indien de 
opdrachtgever besluit de optie niet te bevestigen, is daarmee de optie komen te 
vervallen en kan de werknemer door derde geboekt worden voor de desbetreffende 
datum. 
 
                                                                 4. Annulering 
 
4.1 Ongeacht of de annulering van een boeking verwijtbaar/toerekenbaar is aan de 
opdrachtgever is de opdrachtgever onderstaande annuleringskosten aan LVM AGENCY 
verschuldigd. Dit geld ook voor meerdaagse boekingen en boekingen in het buitenland. 
 
48 uur voor de boeking    – geen kosten 
24 uur voor de boeking    – 50 % van de boeking fee 
Boekingsdatum                   – 100 % van de boeking fee 
 
4.2 Indien er al kosten zijn gemaakt wat betreft kleding, attributen of vervoer zullen 
deze kosten ook bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
 
                                                                 5. Betaling 
 
5.1 LVM AGENCY stuurt namens de werknemer een factuur aan opdrachtgever voor het 
verschuldigde bedrag. Het bedrag op de factuur dient onder vermelding van het 
factuurnummer door opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum op 
bankrekeningnummer NL69INGB0001884652 ten name van L Vorsselman te zijn 
bijgeschreven.  
 
5.2 Wanneer opdrachtgever niet binnen het gestelde betalingstermijn heeft betaald, is 
LVM AGENCY gerechtigd een vertragingsrente van 2 % per maand te berekenen over het 
totale factuurbedrag. Gedeelten van een maand worden als een volledige maand 
gerekend. 
 
5.3 Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de (volledige en tijdige) het 
verschuldigde bedrag. Een betalingsuitbesteding van opdrachtgever aan een derde 
neemt voornoemde aansprakelijkheid niet weg. 
 
5.4 Wanneer opdrachtgever niet betaald en er juridische bijstand ingeschakeld moet 
worden, dan zal dit betaald worden door de opdrachtgever en niet door LVM AGENCY.  
 
5.5 Opdrachtgever wordt geacht volledig in te stemmen met de inhoud van de door LVM 
AGENCY verstuurde en door de opdrachtgever ontvangen factuur indien opdrachtgever 
niet binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd heeft gereclameerd. Bij 
niet of niet binnen voornoemde termijn ingestelde reclamatie verliest opdrachtgever 
aldus het recht om zijn verplichtingen op grond van eventuele reclames op te schorten. 
 
                                                      
 



 
                                                  6. Boekingen bij LVM AGENCY 
 
6.1 Voor de opdrachtgever is het niet toegestaan om anders dan via tussenkomst van 
LVM AGENCY een werknemer te boeken dan wel om een reden direct contact op te 
nemen met de werknemer. Opties en boekingen van de werknemer dienen te allen tijde 
via LVM AGENCY te verlopen en de opdrachtgever zal aldus niet direct de werknemer 
benaderen voor nieuwe of vervolgboekingen.  
 
6.2 LVM AGENCY en de werknemer zijn gerechtigd om het materiaal in het kader van 
(zelf)promotie in de (papieren) portfolio als op de website en social media te gebruiken. 
Mocht opdrachtgever dit niet willen en dit aangeeft dan zal hier een uitzondering op 
worden gemaakt. 
 
                                     7. Boetebeding en ongeoorloofd gebruik materiaal 
 
7.1 Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de meldings-en betalingsverplichtingen 
van de opdrachtgever zoals gesteld in artikel 2 en 5 van deze voorwaarden, zonder dat 
ingebrekestelling vereist is, ten gunste van de werknemer en LVM AGENCY een directe 
opeisbare boete van 5 maal het factuurbedrag bij elk verzuim door opdrachtgever. 
 
7.2 Indien opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van LVM AGENCY overgaat 
tot elk ander gebruik van het materiaal dan schriftelijk is overeengekomen tussen LVM 
AGENCY en de opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht tot betaling van 3 maal het 
bedrag dat door LVM AGENCY in rekening zou zijn gebracht indien opdrachtgever 
toestemming van LVM AGENCY had verkregen voor het desbetreffende gebruik. Het is 
dit en vorig lid gestelde laat onverlet een eventueel vordering tot schadevergoeding 
en/of andere te nemen rechtsmaatregelen van LVM AGENCY en/of andere te nemen 
rechtsmaatregelen van LVM AGENCY en/of jegens opdrachtgever 
 
                                                            8. Nederlands recht 
 
8.1 Indien er een geschil ontstaat naar aanleiding van enige overeenkomst waarop deze 
Voorwaarden van toepassing zijn, wordt dit geschil beoordeeld naar Nederlands recht 
en gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam. 
  
 
 
 


