
Voorwaarden voor deelname aan videoproject 2021 van Ondernemend Hardinxveld 

1. Alleen leden van Ondernemend Hardinxveld kunnen deelnemen aan dit videoproject. 

2. De opnamen worden gemaakt in een vastgesteld format door Ondernemend Hardinxveld en 

Studio PIB Partners in Beeld.  

3. Ondernemend Hardinxveld maakt de planning voor de opname. 

4. In overleg met ondernemer worden opnamedatum, -tijdstip en -locatie vastgelegd. 

5. De duur van de afspraak wordt bepaald door de opnametechnici en zal maximaal 1 uur in 

beslag nemen. De opzet is om een korte video te produceren van max. 1 minuut. 

6. De ondernemer wijst een of meer personen aan om deel te nemen aan de opname. Deze 

persoon/personen wordt/worden op kosten van de ondernemer ter beschikking gesteld. 

7. Ondernemend Hardinxveld stelt een bestuurslid ter beschikking om mee te werken aan de 

opname. 

8. De productie van de video-opname valt onder verantwoording van de opnametechnici van 

PIB.  

9. De definitieve versie van de video-opname wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 

ondernemer. 

10. De ondernemer krijgt de vrije beschikking over de definitieve versie van de video-opname en 

mag deze gebruiken voor het promoten van zijn onderneming. 

11. Ondernemend Hardinxveld mag de video-opname gebruiken voor promotiedoeleinden en 

plaatsing op haar website en social media. 

12. De financiering van de opname door Studio PIB wordt bekostigd uit de reserves van 

Ondernemend Hardinxveld, die hiervoor de overschotten uit de begroting van de laatste 

jaren ter beschikking zal stellen. 

13. Een vastgestelde opnamedatum kan alleen kosteloos door de ondernemer worden afgezegd 

als de melding hiervoor min. 24 uur voor het tijdstip van aanvang van de geplande opname 

door de ondernemer wordt gedaan. Anders worden mogelijk reeds gemaakte kosten in 

rekening gebracht bij de ondernemer. 

14. Door inschrijving voor deelname aan het project geeft de ondernemer aan dat hij de 

voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.  

 

Hardinxveld-Giessendam, 20 april 2021     


