Partijen komen overeen:
Dat voor de Winnaar de volgende voorwaarden zullen gelden:
1. Aanbod en aanvaarding
1.1
1.2

Met het ondertekenen van de overeenkomst verbindt Film in Friesland zich tot het
aan de Winnaar betalen van de Prijs bedoeld in artikel 2.1;
Met het ondertekenen van de overeenkomst verbindt de Winnaar zich tot de
gestanddoening van de voorwaarden, opgetekend in deze overeenkomst,
waaronder de Prijs bedoeld in artikel 2.1 wordt verstrekt.

2. Prijs en betaling
2.1
2.2

De prijs bestaat in het aan de Winnaar betalen van € 10.000,00 (”Prijs”);
Het bedrag van de Prijs zal binnen uiterlijk dertig dagen na ondertekening van de
overeenkomst worden betaald op een door de Winnaar aangewezen IBAN /
rekeningnummer.

3. Aanwending Prijs
3.1

3.2
3.3

Het bedrag van de Prijs zal de Winnaar aanwenden om zijn filmscript te realiseren,
opdat - indachtig ook de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd - een korte
film zal worden gemaakt van minimaal 3 minuten en maximaal tien minuten
(“Film”);
De Film dient op uiterlijk 24 oktober 2019 afgemonteerd, en op een door Film in
Friesland aan te wijzen drager, aan Film in Friesland te worden overhandigd;
De Film zal in première gaan tijdens de navolgende editie van het NFF, en in zoverre
verbindt de Winnaar zich te onthouden van publieke vertoning voorafgaande aan
de volgende editie van het NFF. Om haar moverende redenen zal Film in Friesland
van première van de Film op het NFF kunnen afzien, waarna het de Winnaar vrij zal
staan om de Film vrijelijk en publiek te vertonen.

4. Rekening en verantwoording
4.1

Bij de overhandiging bedoeld in artikel 1.2 zal de winnaar een administratie
bijvoegen waaruit blijkt van de besteding van het bedrag van de Prijs. Uit de
administratie moet ondubbelzinnig zijn af te leiden op welke wijze het bedrag van

de Prijs is aangewend;
5. Eigendoms- en vertoningsrechten
5.1
5.2

Het eigendom van de Film berust bij de Winnaar;
In additie op het bepaalde in artikel 5.1, geldt dat Film in Friesland, alsmede de aan
haar gelieerde entiteiten, het recht toekomt om de Film te allen tijde te vertonen
zonder dat de Winnaar recht heeft op een (financiële) vergoeding;

6. Ontbindende voorwaarden
6.1

Het bedrag van de Prijs wordt aan de Winnaar ter beschikking gesteld, onder de
ontbindende voorwaarde van gestanddoening van de artikelen 3.1, 3.2 en 4.1 van
deze overeenkomst.

7. Exoneratie en vrijwaring
7.1
7.2

Film in Friesland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan de
Winnaar of derden bij het door de Winnaar realiseren van de Film;
De Winnaar vrijwaart Film in Friesland voor aanspraken van derden in verband met
het door de Winnaar realiseren van de Film.

8. Rechts- en forumkeuze
8.1
8.2

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing;
Geschillen met betrekking tot de voorliggende overeenkomst zullen worden
beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

