ALGEMENE VOORWAARDEN BULLET MODELS

Algemeen
a. Bullet Models bemiddelt ten behoeve van acteurs, modellen, artiesten, figuranten en ten behoeve van
opdrachtgevers. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden
van toepassing op elke met Bullet Models gesloten overeenkomst en alle door Bullet Models verleende
diensten of andere verrichte werkzaamheden.
b. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de partij die van de diensten van
Bulet Models gebruik maakt en/of degene die voor deze diensten een factuur wenst te ontvangen.
c. Onder ‘talenten’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een ieder die op voorstel van Bullet
Models deelneemt aan een opdracht als acteur, model artiest, of(edel) figurant.
d. Onderstaande voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de aanbiedingen van Bullet Models en
opdrachten aan, en overeenkomsten met de talenten van Bullet Models.
e. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden, in alle gevallen waarin een boekingsovereenkomst tot
stand komt tussen een opdrachtgever en talent(en) van Bullet Models, onderstaande voorwaarden en
accepteert opdrachtgever dat deze voorwaarden prevaleren ook indien de opdrachtgever algemene
voorwaarden hanteert.
f.
Bullet Models respecteert de privacy van de gebruikers. Persoonlijke gegevens van gebruikers worden
door Bullet Models dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
g. Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy is te vinden op
http://www.cbpweb.nl.
Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
a. Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. De bezoeker heeft ten alle
tijde zelf de keuze of hij /zij persoonsgegevens wil invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een
van de diensten die Bullet Models via de website levert , is het invoeren van persoonsgegevens
noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens
noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke
gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.
Soorten gegevens en doeleinden verwerking
a. Bij het aanbieden van diensten kan Bullet Models persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om
gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over
interesses van de gebruiker als gebruiker van de website. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Bullet
Models bekend zijn omdat de gebruiker heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen de gebruiker
interesseren of omdat Bullet Models de interesses van de gebruiker hebben afgeleid uit de manier waarop
de gebruiker van de website of diensten gebruik maakt.
b. Ook kan het zijn dat de gebruiker Bullet Models toegang heeft geboden tot bepaalde gegevens
(bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met social media). Daarnaast worden financiële
gegevens, zoals de bankrekeningnummer verwerkt als de gebruiker via de website een dienst afneemt,
voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende dienst.
c. De servers van Bullet Models kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IPadres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van het bezoek van de bezoeker aan de website.
d. Bullet Models verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst die Bullet Models met de gebruiker is
aangegaan;
2. om de overeengekomen diensten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te
passen aan de behoeften en wensen van de gebruiker;
3. om de gebruiker in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op de
website, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere
gebruikers van de website;
4. als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens publiceert Bullet
Models nooit openlijk op de website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor
doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor de
diensten kan Bullet Models bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een
incassobureau;
5. om de gebruiker, indien de gebruiker daarvoor vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven,
een nieuwsbrief, aanbieding of andere elektronische boodschap toe te sturen;
6. om de gebruiker via de e-mail een servicebericht of gebruikersinformatie te turen;
7. om de websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren
en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
8. om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen
en het laten uitvoeren van (accountants) controle.
e. Bullet Models bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde
doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen.
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Delen en bekend maken van persoonsgegevens
a. Persoonsgegevens worden door Bullet Models enkel aan een derde verstrekt indien vooraf aan de gebruiker
kenbaar is gemaakt welke persoonsgegevens en voor welk doel deze persoonsgegevens aan derden worden
verstrekt en de gebruiker vooraf uitdrukkelijk zijn akkoord heeft gegeven voor de strekking van de
persoonsgegevens aan derden, tenzij een van onderstaande ad b genoemde uitzonderingen van toepassing is.
b. Bullet Models heeft het recht zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker persoonsgegevens aan
derden te verstrekken:
1. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
2. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Bullet Models;
3. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
4. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
5. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die Bullet Models met de gebruiker
is aangegaan, zoals het verstrekken van gegevens van de kandidaat aan de opdrachtgever
waarmee de kandidaat een match heeft.
c. Uitsluitend als de gebruikerBullet Models daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming heeft gegeven, kan Bullet
Models het e-mailadres van de gebruiker gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van
derden over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd
vanuit Bullet Models. Dergelijke informatie en aanbiedingen van derden wordt ook altijd door Bullet Models
beoordeeld voordat deze door Bullet Models wordt verstuurd. De gebruiker kan een verleende toestemming
voor het gebruik van zijn elektronische contactgegevens door derden altijd weer intrekken. Deze toestemming
kan op de volgende wijzen worden ingetrokken:
door een e-mail te sturen naar administratie@bulletmodels.nl;
d. In elke commerciële e-mail die naar de gebruiker wordt verstuurd, wordt de gebruiker gewezen op de
mogelijkheid om zich af te melden voor commerciële e-mailberichten.
e. Indien de gebruiker zijn toestemming intrekt voor de verwerking van zijn gegevens voor direct
marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.
f.
Bullet Models kan bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met
een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie op de website
hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun een gebruiker niet worden geïdentificeerd.
Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens
a.
Als de gebruiker wil weten welke persoonsgegevens van hem zijn vastgelegd, als de gebruiker zijn gegevens
wil wijzigen of wil laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kan de gebruiker een email sturen
aan administratie@bulletmodels.nl. of een brief richten tot Bullet Models,ter attentie van “Klantenservice
Privacy Bullet Models”, Postbus 15526, 1001 NA Amsterdam, onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen
persoonsgegevens’. Ook kan de gebruiker doorgeven dat hij zijn toestemming intrekt voor het gebruiken van
zijn persoonsgegevens voor commerciële communicatie of dat zijn persoonsgegevens worden verstrekt aan
derden. In het bericht dient de gebruiker in ieder geval zijn volledige naam, adres en woonplaats op te nemen,
en de gebruiker dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat Bullet Models zeker weet dat
de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als Bullet Models niet of niet volledig kan vaststellen op
welke persoonsgegevens het verzoek van de gebruiker tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft,
kan Bullet Models de gebruiker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Bullet Models schort de
uitvoering van het verzoek van de gebruiker op totdat de gebruiker Bullet Models de (nadere) specificatie heeft
verstrekt. Na uitvoering van het verzoek van de gebruiker stuurt Bullet Models de gebruiker altijd een
bevestigingsbericht.
b.
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek van de gebruiker daartoe zal Bullet Models het gebruik van
de persoonsgegevens voor de doeleinden waartegen het verzet van de gebruiker zich richt beëindigen en in
geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende
persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet Bullet Models verplicht om de
betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering of
wijziging verzetten.
Inschrijvingen
a.
De beslissing om een talent wel of niet in te schrijven in het bestand van Bullet Models berust geheel bij Bullet
Models en hoeft niet door haar te worden toegelicht.
b.
Indien een talent niet binnen 5 werkdagen na inschrijving bij Bullet Models bezwaar maakt tegen de algemene
en finaciele voorwaarden, wordt het talent geacht geheel akkoord te gaan met de inhoud daarvan.
c.
Bij inschrijving verstrekt het talent aan Bullet Models de persoonlijke gegevens. Tevens verstrekt het talent aan
Bullet Models de eventuele beschikbare beeldopnamen van het talent. Bullet Models is gerechtigd maar niet
verplicht beeldopnamen van het talent te laten vervaardigen. Het talent verstrekt Bullet Models tevens hierbij
de toestemming om haar/diens gegevens en alle beeldopnamen te gebruiken in de ruimste zijn des words voor
het verkrijgen van opdrachten aan het talent via opdrachtgevers van Bullet Models, waaronder, maar niet
beperkt tot, de plaatsing ervan op de website van Bullet Models en het presenteren daarvan aan potentiele
opdrachtgevers.
d.
Het talent dient er zorg voor te dragen dat het eventueel extra aangeleverde beeldmateriaal vrij is van rechten,
zodat bij gebruik ervan de rechten van derden (zoals bv. de fotograaf) niet worden geschonden. Het talent
vrijwaart Bullet Models tegen aanspraken van derden wegens het ontbreken van toestemming voor gebruik
door Bullet Models of derden.
e.
Bij een inschrijving is er geen sprake van een arbeidscontract of een dienstbetrekking.
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f.

Bullet Models is geen werkgever. Het talent verricht werkzaamheden ten behoove van een derde (de
opdrachtgever), als uitvloeisel van door Bullet Models verrichte werkzaamheden te weten bemiddeling tussen
opdrachtgever en het talent. Bullet Models spant zich in om een boekingsovereenkomst tot stand te brengen
tussen talent en opdrachtgever. Het talent is jegens Bullet Models ten allen tijde verplicht de voorwaarden van
de bedoelde boekingsovereenkomst na te komen.
g. Het talent is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gelijkenis met het beeldateriaal op de website van Bullet
Models en dient wijzigingen in zijn/haar uiterlijk z.s.m. door te geven aan Bullet Models, zodat na geschikt
geacht bevonden, het beeldmateriaal vervangen kan worden.
h. Het talent zal adreswijzigingen en nieuwe contactgegevens tijdig aan Bullet Models doorgeven.
Tarieven
a. De tarieven worden in overleg met Bullet Models, de opdrachtgever en het talent vastgesteld en zijn
afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden en ervaring van het talent.
b. De opdrachtgever heeft de keuze het talent te boeken tegen een dagtarief, een half dagtarief, of per uur.
Het dagtarief is verschuldigd voor boekingen van maximaal 8 uur. Het halve dagtarief bestaat uit 4
werkuren achtereen.
c. De standaard tarieven bestaan meestal uit een vergoeding voor werkzaamheden en publicatierechten.
d. Vergoedingen voor werkzaamheden zijn als volgt tenzij van te voren anders is aangegeven:
Dagtarief: dit tarief wordt in rekening gebracht bij boekingen van 1 dag. Het talent staat in dit geval feitelijk
8 uur ter beschikking van de opdrachtgever.
Doorpas en repetities: In geval van een doorpas voorafgaand aan een boeking wordt voor de eerste twee
uur 50% van het overeengekomen uurtarief voor de boeking in rekening gebracht; daarna geldt het
normale boekingstarief per uur, mits anders overeengekomen.
Casting: Wanneer talenten worden gevraagd voor een casting: op aanvraag.
e. Vergoeding voor publicatie recht is als volgt:
Foto opdrachten: de opdrachtgever verkrijgt tegen betaling van het standaardtarief het publicatierecht om
gedurende een periode van 1 jaar na publicatiedatum, tenzij anders is afgesproken, het fotomateriaal
gemaakt op de opnamedatum te publiceren.
f.
Alle tarieven en toeslagen zijn inclusief een agency fee en exclusief omzetbelasting. Bullet Models
berekent een agency fee over de door het talent gedeclareerde standaardtarief, royalties, en bijzondere
toeslagen inclusief reistijd van het talent.
g. Het totaal van de in het vorige lid genoemde bedragen is het totaal van de door opdrachtgever
verschuldigde tarieven plus eventuele toeslagen en vormt, tezamen met het wettelijk verplicht daarover te
berekenen percentage aan omzetbelasting, het factuurbedrag.
h. Het talent verklaart zich te allen tijde akkoord met de door Bullet Models gehanteerde tarieven zowel voor
de boeking zelf alsmede de toeslagen.
i.
De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Bullet Models wat betreft enige wijziging en/of aanpassing
en/of omzetting waarbij het talent en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt
dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en het talent.
j.
Reis en verblijfskosten:
Indien de werkzaamheden van een talent plaatsvinden buiten Amsterdam, dient de opdrachtgever de
volledige reiskosten te vergoeden, tenzij anders is overeengekomen. Internationale reis- en verblijfkosten
dienen voor aanvang van de reis door de opdrachtgever volledig te worden vergoed tenzij anders is
overeengekomen. Reis- en verblijfkosten voor in het buitenland wonende of verblijvende talenten worden
volledig in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
Boekingen
a. Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger en het
talent tot stand gekomen door bemiddeling van Bullet Models. De opdachtgever of zijn vertegenwoordiger
doet boekingen bij Bullet Models voor talenten.
b. De door de opdrachtgever respectievelijk het talent en Bullet Models ondertekende boekingsbevestiging is
bindend voor deze respectievelijke beide partijen.
c. Een boeking is ook bindend naar aanleiding van een schriftelijke en/of mondelinge boekingsovereenkomst,
verricht per telefoon, per post of per email of per sms of whatsapp.
d. Bij een boekingsovereenkomst is er geen sprake van een arbeidscontract of een dienstbetrekking. Bullet
Models is geen werkgever en bemiddelt alleen ten behoeve van talenten en opdrachtgevers.
e. Het talent is verplicht de overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig, zelfstandig en vakbekwaam uit te
voeren conform aanwijzingen van opdrachtgever en Bullet Models.
f.
Het talent verplicht zich jegens Bullet Models als ook jegens opdrachtgever om de overeengekomen
werkzaamheden uit te voeren op dag, tijd en wijze zoals besproken en tegen de daarvoor afgesproken
beloning.
g. Indien het talent de verplichtingen zoals afgesproken in de boeking niet nakomt, heeft Bullet Models het
recht het overeengekomen bedrag niet of gedeeltelijk uit te betalen.
h. Opties op talenten dienen uiterlijk een werkdag voor aanvang van de eventuele boekingen te worden
bevestigd om uitgevoerd te worden.
i.
Indien een andere opdrachtgever het betreffende talent voor dezelfde dag(en) wil boeken, moet de optant
op dat moment beslissen om de optie in een boekingsovereenkomst om te zetten. Indien de optie dan niet
in een boekingsovereenkomst wordt omgezet, vervalt de optie en kan de andere opdrachtgever het talent
voor die betreffende datum boeken.
j.
Annulering van boekingen door de opdrachtgever of het talent dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de
afgesproken werktijd plaats te vinden. Indien hier niet aan wordt voldaan, is de opdrachtgever 50% van het

Bullet Models Postbus 15526 1001 NA, Amsterdam models@bulletmodels.nl KvK 34118491

ALGEMENE VOORWAARDEN BULLET MODELS

k.

l.

overeengekomen honorarium verschuldigd. Voor annulering ter plaatse is de opdrachtgever het gehele
overeengekomen honorarium verschuldigd.
Bullet Models behartigt belangen en zaken van haar talenten.
Opdrachtgevers van Bullet Models is niet toegestaan rechtstreeks met de talenten contact op te nemen
over juridische of financiële aangelegenheden. Opdrachtgevers is niet toegestaan rechtsreeks een
overeenkomsten met een talent aan te gaan, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke vooraf schriftelijk
instemming van Bullet Models. Het is het talent niet toegestaan rechtstreeks contact op te nemen met
opdrachtgevers over juridische en/of financiele zaken. Ook is het talent niet toegestaan rechtstreeks
overeenkomsten met opdrachtgevers aan te gaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke
instemming van Bullet Models.
Overeenkomsten die in strijd met deze voorwaarden toch rechtstreeks worden aangegaan zonder
medeweten van Bullet Models, zijn niet bindend, noch voor het model, noch voor Bullet Models.

Betalingen
a. Bullet Models factureert en incasseert ten behoeve van het talent de door opdrachtgever aan het talent
verschuldigde betaling
b. Nadat de opdrachtgever ten volle aan zijn/haar financiele verplichtingen jegens Bullet Models heft voldaan,
wordt de overeengekomen talent vergoeding minus bemiddelingsfee aan het talent voldaan.
c. Betalingen door opdrachtgever dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op de
bankrekening van Bullet Models. Indien de opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de factuurdatum heeft
gereageerd, wordt de opdrachtgever geacht met de gehele inhoud van de factuur in te stemmen.
d. Alle kosten die door Bullet Models al dan niet voor of namens het talent worden gemaakt ter effectuering
van zijn/haar rechten, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in geval van inschakeling
van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder, komen voor rekening van de opdrachtgever.
Buitengerechtelijke kosten zijn zonder nadere sommatie of ingebrekestelling door de opdrachtgever
verschuldigd in alle gevallen waarin Bullet Models, al dan niet voor of namens het talent, wegens nietbetaling van een factuur een gemachtigde, advocaat of deurwaarder heeft moeten inschakelen ter
incassering van de vordering van Bullet Models c.q. van het talent of ter handhaving van de rechten van
Bullet Models c.q. van het talent.
e. Het talent is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van vergoedingen in zijn/haar aangifte(n), zal
derhalve zelf voor afdracht van de verschuldigde belasting e.d. zorg dragen en is gehouden Bullet Models
te vrijwaren van aanspraken van de belastingdienst en/of uitkeringsinstanties sociale zekerheid e.d. ter
zake. Indien het talent in bezit is van een zelfstandigheidsverklaring is het talent verplicht om Bullet Models
een factuur toe te sturen voor het verschuldigde bedrag, verhoogd met BTW.
Aansprakelijkheid
a. Bullet Models is niet aansprakelijk voor schade of verlies van de opdrachtgever of van het talent, van welke
aard ook, met inbegrip van schade ontstaan door ongevallen, invaliditeit en overlijden van het talent op
weg van en naar opnameplaats, en tijdens of ten gevolge van opname(n)/ (talent)werkzaamheden.
b. Zowel de opdrachtgever als het talent zijn verplicht verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid voor schade
of verlies ontstaan tijdens of in verband met de opname(n)/werkzaamheden. Het talent is verplicht zelf
verzekerd te zijn voor kosten van ziekten en voor arbeidsongeschiktheid. Opdrachtgever is aansprakelijk
voor schade of verlies geleden door het talent of door Bullet Models tijdens, of in verband met, of ten
gevolge van opdracht(en) en/of werkzaamheden/ opnamen.
Materiaal
a. Ander gebruik of hergebruik van foto's en filmmateriaal is
verboden, tenzij Bullet Models daar voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
Bullet Models is verplicht op aanvraag de toestemming en de vergoeding die zij daarvoor verlangt,
schriftelijk te geven. Ter bescherming van de modellen en modellen waarvoor Bullet Models bemiddelt
geldt: Het gebrek aan een schriftelijke offerte of een kopie daarvan in de administratie van Bullet Models
geldt als bindend bewijs voor het feit dat de voor portretrechten vereiste toestemming niet gegeven is.
b. Publicaties van modellen die voorzien zijn van teksten, computer- of andere simulaties, afbeeldingen,
achtergrondenof andere effecten die de waarheid of de eerbaarheid van het model geweld aandoen, zijn
verboden.
c. Het gebruik van het portret van de modellen is beschermd onder de Auteurswet. De bepalingen in de
Auteurswet over deze portretrechten zijn onverkort van kracht.
d. Bij ongeautoriseerde publicatie door de opdrachtgever of de zijnen,
is Bullet Models gerechtigd om naar eigen inzicht de vergoeding voor de portretrechten vast te stellen, plus
een opslag van EUR 1500,- per model, per jaar of een gedeelte daarvan dat de onrechtmatige publicatie
duurde. Deze vergoeding is verschuldigd door de opdrachtgever.
e. Bij herhaalde overtreding van het in artikel a. en b. genoemde verbod, is de overtreder per model de
portretrechten verschuldigd voor een periode van 5 jaar, wereldwijd, voor alle media en publicatiemiddelen.
f.
Het door Bullet Models vervaardigd beeld- en/of filmmateriaal van het talent blijft eigendom van Bullet
Models. Het talent verstrekt Bullet Models tevens hierbij toestemming om haar/diens beeld en of film
opnames te gebruiken in de ruimste zin des woords voor promotie doeleinden van Bullet Models,
waaronder, maar niet beperkt tot, de plaatsing ervan op de website van Bullet Models, (fotografie) websites
van Max Vos de Wael en social media gerelateerd aan Bullet Models en/of Max Vos de Wael.
Uitbetaling
Bullet Models kan op twee verschillende manieren uitbetalen:
Uitbetaling via een modelovereenkomst
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a. Het talent kan gebruik maken van een modelovereenkomst. Als u werkt volgens een modelovereenkomst
is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.
b. U vindt modelovereenkomsten op www.belastingdienst.nl/ozo
c. Uitbetaling via een verloningsbedrijf
d. Het talent kan ook uitbetaald worden via een verloningsbedrijf. Een verloningsbedrijf kun je zien als een
uitzendbureau, maar dan een uitzendbureau die niet bemiddelt, dat doet Bullet Models in dit geval. Het
verloningsbedrijf zorgt voor de inhouding en afdracht van belasting en premies aan de Belastingdienst. Je
dient je dan wel bij hen inschrijven. Stichting Raakvlak: http://www.raakvlak.nl/nl/pages/mainpage.php
Nederlands recht
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen opdrachtgever
en/of het talent enerzijds en Bullet Models anderzijds, of tussen opdrachtgever enerzijds en het talent
anderzijds zouden ontstaan, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
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