
    
  
  
  

Algemene   Voorwaarden   
  
  

1.   Definities   
  

GREENLIT:    Ontwikkeltraject   geïnitieerd   en   uitgevoerd   door   Miet   Mi.   Vijf   filmideeën   worden   
gedurende   12   maanden   onder   begeleiding   van   coaching   uitgewerkt   tot   pitch   format   en/of   
treatment.   

  
Filmconcept:    Het   film   voorstel   dat   door   de   deelnemers   is   ingeleverd   via   greenlitpitch.nl   
  

Jury:    Gekwalificeerde   film   professionals   die    i.s.m.   Miet   Mi   5   concepten   kiezen   die   verder   
ontwikkeld   worden   binnen   het   GREENLIT   traject.   
  

Miet   Mi:    Culturele   ANBI   die   GREENLIT   uitvoert,   kvk   80016820   
  

Pitch   format:    Het   door   de   deelnemer   en   Miet   Mi   gezamenlijk   uitgewerkt   filmconcept     
  

Deelnemer:    Deelnemers   die   via   de   greenlitpitch.nl   hun   filmconcept   hebben   ingeleverd   voor   
deelname   aan   GREENLIT   
  
  

2.   GREENLIT   
  

1. Ontwikkeltraject   geïnitieerd   en   uitgevoerd   door   Miet   Mi.   5   filmideeën   worden   
gedurende   12   maanden   onder   begeleiding   van   coaching   uitgewerkt   tot   pitch   format   
en/of   treatment.   

2. Het   doel   van   GREENLIT   is   om   makers   de   gelegenheid   te   bieden   om   met   behulp   van   
coaching   hun   filmidee   uit   te   werken   tot   een   compleet   pitch   format   en/of   treatment.   

3. Miet   Mi   gaat   na   het   traject   gezamenlijk   met   de   deelnemer   op   zoek   naar   de   juiste   
creatieve   partner   voor   de   verdere   ontwikkeling   van   het   pitch   format.   

4. Miet   Mi   biedt   geen   garantie   voor   de   productie   (verfilming)   van   het   pitch   format.   
  

3.   Criteria   
  

1. Minimaal   18   jaar.     
2. Engels   of   Nederlands   sprekend.   
3. Een   acteur   die   minimaal   1   hoofdrol   of   2   bijrollen   heeft   gespeeld.     
4. Een   theatermaker   die   een   eigen   solo   geschreven   heeft   en   gespeeld.     
5. Een   schrijver   van   een   gepubliceerd   artikel,   boek   of   een   korte   film.     
6. Een   regisseur   die   een   korte   film   of   een   theatervoorstelling   heeft   gemaakt.   
7. Schrijver,   regisseur   of   acteur   afgestudeerd   aan   een   kunstacademie.   
8. Miet   Mi   behoudt   het   recht   om   een   deelnemer   te   diskwalificeren   die   niet   aan   de   juiste   

deelname   criteria   voldoet.   



    
  
  
  

  
  
  

4.   Deelname   
  

1. De   volgende   bestanden   dienen   via   de   greenlitpitch.nl   website   te   worden   upgeload   
als   1   geheel   PDF   bestand:   logline   (1   PDF),   motivatie   (1   PDF),   synopsis   (1   PDF),   
karakteromschrijving   en   visie   (1   PDF).   

2. Elke   deelnemer   mag   slechts   1   filmconcept   inleveren.     
3. Deelnemers   gaan   akkoord   met   publicatie   van   hun   naam   en   de   werktitel   van   het   

filmconcept.     
4. Bij   deelname   garandeert   de   deelnemer   dat   het   filmconcept   een   eigen   creatie   is,   en   

geen   inbreuk   maakt   op   intellectuele   eigendomsrechten   van   derden.   
5. De   deelnemers   ontvangen   gedurende   het   traject   een   vergoeding   van   €   2500   
6. De   kosten   m.b.t.   de   ontwikkeling   van   het   filmconcept   tot   pitch   format   zijn   voor   de   

rekening   van   Miet   Mi.     
7. Miet   Mi   zal   samen   met   de   deelnemer   het   pitch   format   presenteren   en   trachten   de   

juiste   partner   en   financiering   te   vinden   teneinde   de   film   te   produceren   en   te   
exploiteren.   

  
5.   Intellectuele   eigendomsrechten   

  
1. De   deelnemer   garandeert   dat   het   ingeleverde   filmconcept   geen   Intellectuele   

eigendomsrechten   van   derden   bevat   en   vrijwaart   Miet   Mi   van   alle   aansprakelijkheid   
indien   hier   wel   sprake   van   is.   

2. De   deelnemer   behoudt   de   intellectuele   eigendomsrechten   van   het   ingeleverde   
filmconcept.   

3. De   Intellectuele   eigendomsrechten   met   betrekking   tot   het   door   Miet   Mi   en   deelnemer   
gezamenlijk   uitgewerkt   pitch   format   en/of   treatment,   komen   voor   50%   te   berusten   bij   
de   deelnemer   en   voor   50%   bij   Miet   Mi.   

4. Miet   Mi   heeft   de   exclusieve   first   right   of   refusal   van   het   pitch   format   en/of   treatment.   
Indien   Miet   Mi   24   maanden   na   oplevering   het   pitch   format   niet   verder   in   ontwikkeling   
heeft   genomen,   is   de   deelnemer   vrij   het   filmconcept   elders   aan   te   bieden.   

  
6.   Aansprakelijkheid   

  
1. De   deelnemer   vrijwaart   Miet   Mi   van   gepleegde   plagiaat   en   garandeert   de   enige   

rechthebbende   te   zijn   van   het   ingeleverde   filmconcept   via   greenlitpitch.nl   
2. De   deelnemer   is   niet   toegestaan   het   filmconcept   en/of   delen   hieruit,   aan   derden   aan   

te   bieden   gedurende   het   GREENLIT   traject.   
3. Gedurende   GREENLIT,    met   inachtneming   artikel   5   lid   4,    is   de   deelnemer   niet   

toegestaan   inzage   te   geven   aan   derden   over   het   filmconcept   en/of   informatie   
hierover   te   delen.     

  
  
  



    
  
  
  
  

7.   Persoonsgegevens   
  

De   persoonsgegevens   van   de   deelnemers   worden   verwerkt   zoals   aangegeven   in   de   
privacyverklaring .   
  
  

8.   Diversen   
  

1. Miet   Mi   is   eigenaar   van   de   intellectuele   eigendomsrechten   van   het   GREENLIT   
project   

2. Het   Nederlands   recht   is   van   toepassing   op   het   GREENLIT   project   en   deze   Algemene   
Voorwaarden.   

3. Indien   door   overmacht   GREENLIT   niet   kan   verlopen   zoals   gepland,   behoudt   Miet   Mi   
het   recht   om   de   Algemene   Voorwaarden   te   wijzigen   en   het   GREENLIT   project   te   
beëindigen   of   te   wijzigen.   

  
  
  
  
  


