
Safe Area:
hier alle belangrijke
informatie plaatsen

20%: hier titels plaatsen

10%: geen titels plaatsen 

720 x 576 pixels: volle omgang van het beeld.

Aanlevervoorwaarden reclamevideo
- Bestanden: MOV, AVI, DV, mini-DV en DVD
- Beeldformaat: DV pal, 720x576 pixels (16:9)
- Beeldresolutie 72 dpi (pixels/inch)

Aanlevervoorwaarden reclamestills
- Bestanden: JPG, JPEG of PNG
- Bestandformaat: 720x576 pixels
- Bestandresolutie: 72 dpi (pixels/inch) 

Aanlevervoorwaarden banners
- Bestanden: JPG, JPEG, GIF of PNG
- Bestandformaat: 511x60 (Top), 222x82 (Corner, Button)
- Bestandresolutie: 72 dpi (pixels/inch)

Productiekosten
- Still-frame €80,- vervolg stills €8,-
- Full-video Basis pakket €829,-
- Animatie €250,- excl. audio
- Audio €199,-
- Banner €80,-

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Aanlevervoorwaarden

Op alle opdrachten aan OOG en op de uitvoering daarvan zijn deze algemene 
voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan is afgeweken en deze afwijking door 
OOG schriftelijk is vastgelegd en ondertekend.

Een contract wordt schriftelijk aangegaan voor een periode van twaalf 
achtereenvolgende maanden, te rekenen vanaf de in het contract vermelde 
“startdatum”, dat is de eerste of de vijftiende dag van de maand. Mondelinge 
afspraken en afspraken in contractaanvragen zijn voor OOG slechts bindend voor 
zover schriftelijk door of namens de directie van OOG bevestigd. In het contract 
worden onder andere het totaal aantal af te nemen seconden en/of uitzendingen, 
de prijs per seconde en/of uitzenddag waarin uitgezonden wordt, vermeld. OOG 
is gerechtigd bij het afsluiten van het contract een planning van alle uitzendingen 
van het totaal aantal overeengekomen seconden en/of uitzenddagen van de 
opdrachtgever te verlangen. Na realisering van het overeengekomen aantal 
seconden en/of uitzenddagen wordt het contract geacht te zijn beëndigd.

Een nieuw contract met betrekking tot dezelfde commercial of hetzelfde artikel kan 
pas worden afgesloten indien een eerder afgesloten contract is beëindigd.

OOG behoudt zicht het recht de tarieven te wijzigen. Overeengekomen tarieven 
gelden slechts voor de periode van maximaal één jaa r, te rekenen vanaf de datum 
van ondertekening van het contract.

Opdrachtgever verplicht zich door het afsluiten van het contract het 
overeengekomen aantal seconden en/of uitzenddagen te betalen. OOG is 
gerechtigd een vooruitbetaling van 35% van het totale bedrag dat met de 
opdracht is gemoeid, te eisen.

Indien OOG op verzoek van een opdrachtgever logo ’s of andere zaken ontwerpt, 
zelf de lay-out van de opdracht verzorgt, of indien materiaal niet compleet klaar 
voor uitzending wordt aangeleverd, worden de opdrachtgever hiervoor de door 
OOG voor deze werkzaamheden gehanteerde tarieven in rekening gebracht. Door 
OOG vervaardigd materiaal blijft zowel fysiek als auteursrechtelijk eigendom van 
OOG. De in het contract opgenomen tarieven zijn bovendien exclusief eventuele 
afdrachten aan BUMA/Stemra of vergelijkbare instellingen.

uitzendseconden en/of uitzenddagen niet is gerealiseerd, vervalt het recht op 
uitzendingen voor het overige, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. OOG is 
alsdan gerechtigd onmiddelllijk en ineens betaling van het resterende (en nog niet 
betaalde) aantal uitzendseconden en/of uitzenddagen te vorderen.

OOG stuurt de opdrachtgever facturen voor de uitgezonden commercials. Betaling 
van deze facturen dient steeds binnen 15 dagen na factuurdatum te zijn geschied. 
Bij gebreke hiervan worden opdrachtgever rente en eventuele incasso- en/of 
gerechtelijke kosten in rekening gebracht. In dat geval is OOG gerechtigd verdere 
uitzendingen te annuleren. Dit zal overigens nimmer tot gevolg hebben dat de 
oprachtgever ontheven is van zijn contractuele verplichtingen.

Wanneer de opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur niet 
schriftelijk heeft gereageerd op de hem berekende prijs wordt hij geacht deze te 
hebben goedgekeurd.

Bij herhaalde overschrijding van de in artikel 8 genoemde krediettermijn is OOG 
gerechtigd vooruitbetaling te eisen van de nog niet gerealiseerde uitzendseconden 
en/of uitzenddagen

De opdrachtgever kan in mindering op het contract slechts commercials doen 

OOG behoudt zich het recht commercials om bepaalde redenen te weigeren.

Commercials onder nummer worden niet geplaatst.

De opdrachtgever vrijwaart OOG van eventuele aanspraken van derden op grond 
van inhoud, vorm of strekking van het door hem aangeleverde materiaal, of op 
grond van de door hem aan OOG verstrekte instructies, en alle kosten daaruit 
voortvloeiend.

OOG is niet aansprakelijk voor (gevolgen van) zoek of in het ongerede raken van 
afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs, audiotapes of andere door of namens de 
opdrachtgever aangeleverde materialen.

OOG is nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor het, niet tijdig 
of niet juist uitgevoerde gedeelte van de opdracht is aangenomen. Indien een 
door OOG gemaakte fout of onzorgvuldigheid evident afbreuk doet aan de 

verzoek OOG binnen 14 dagen na de eerste vertoning schriftelijk heeft bereikt.

Voor fouten in telefonisch opgenomen commercials of in het door of namens de 
opdrachtgever aangeleverde materiaal is OOG niet aansprakelijk.

OOG behoudt zich het recht voor in geval van onmogelijkheid tot uitzending van een 
commercial op overeengekomen datum door overmacht (waardoor tevens staking 
en bedrijfsstoring vallen), of wegens haar verplichtingen jegens de lokale omroep of 

OOG zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

OOG behoudt zich het lopende contracten met onmiddeljke ingang te beëndigen 
indien zij om welke reden ook blijvend niet in staat zal zijn de commercials en/of de 
kabelkrant te vertonen. OOG verplicht zich ertoe een en ander zo spoedig mogelijk 
aan de opdrachtgever mede te delen.

Commercials moeten voldoen aan de technischevereisten voor uitzending in de 

van de Reclame Code.

Op alle opdrachten aan en contracten met OOG is Nederlands recht van 
toepassing.

Onder opdrachtgever kunnen tevens worden verstaan een door hem ingeschakeld 
ROTA erkend reclamekantoo r, -adviesbureau of een andere reclamebemiddelaa r. 
Deze ontvangen voor hun bemiddeling maximaal 15% korting: te weten 5% voor 
het boeken van de commercial; 15% voor het factureren van de uitzending aan de 
klant en 5% voor het aanleveren van materiaal.

Annuleringen worden tot minimaal 5 werkdagen voor uitzending zonder 
uitzendkosten geaccepteerd. Geschiedt annulering korter dan 5 werkdagen voor 
uitzending, dan is het volledige tarief verschuldigd. 

Door OOG vervaardigde commercials kunnen niet zonder toestemming van het 
mediabedrijf voor andere uitzenddoeleinden worden gebruikt.
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Algemene Voorwaarden

Aanlever mogelijkheden
- DVD, CD, mail of WeTranfer
WeTranfer is een service voor het versturen van grote 
bestanden tot 2000 Mb, zonder de inbox van de 
ontvanger zwaar te belasten.


