De ondergetekenden,
Contractant 1
Naam
Adres
Plaats
telefoon
Datum
In/Op zaal/terrein
Adres
Plaats
Telefoon ter plekke
Contactpersoon ter plekke
Contractant 2
Naam

Petwin Arets

Adres

Brouwerstraat 14, 6114 XE

Plaats

Susteren

Telefoon

06-12826893

Bedrijfsnaam

Scorpiostudio

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
1

De werkzaamheden zullen plaatsvinden op datum en tijd van ………………………………………………

2

Contractant 1 betaalt contractant 2 voor de in deze overeenkomst genoemde werkzaamheden
een uitkoopsom van €
+21 % BTW = €
zegge………………………………………………..
Deze prijs is gebaseerd op een gelegenheid met maximaal ..?...mensen.
Bovenstaand bedrag wordt vooraf aan het optreden door contractant 1 aan contractant 2
contant uitbetaald tegen overlegging van een factuur.

3

Reiskosten: Binnen een straal van 20 km vanaf Susteren worden geen reiskosten in rekening gebracht.
Buiten een straal van 20 km wordt er vanaf Susteren tot en met de plaats van bestemming
(postcode tot poscode via de ANWB routeplanner, gemeten op de kortste route) een vergoeding
van €1,00 per km geteld.

4

In geval van ziekte van één der artiesten en of een van beide contractanten of andere onvoorziene
omstandigheden van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid bestaat dat het optreden en
of werkzaamheden niet of niet op tijd kan plaatsvinden, dient contractant 2 contractant 1
en of wederzijds elkaar per direct binnen 2 dagen te waarschuwen.

5

Indien de uitvoering van deze overeenkomst geen doorgang kan vinden wegens het ontbreken
van de benodigde vergunningen bij contractant 1, zal dit niet als overmacht worden beschouwd
en zal contractant 1 derhalve gehouden zijn het volledige in artikel 2 met contractant 2
overeengekomen bedrag aan contractant 2 uit te betalen.

6

Contractant 1 verplicht zich tot de juiste afdracht van de over het optreden verschuldigde
auteursrechtgelden aan de Buma.

7

Contractant 1 verklaart op de hoogte te zijn van de prestaties van contractant 2.
Het gebruik van een decibelmeter met stroomonderbreking wordt afgewezen, tenzij anders
overeengekomen is.

8

Contractant 2 is verplicht ervoor zorg te dragen dat de benodigde apparatuur, instrumenten
etc. zich in goede staat bevinden en voldoen aan veiligheidseisen.
Contractant 1 draagt zorg voor stroomvoorzieningen die aan de veiligheidseisen voldoet.
Indien de veiligheid van de artiesten , crew en de geluidsman onvoldoende wordt gewaarborgd
door onveilige stroomvoorzieningen of onveilige stroomvoorzieningen die ontstaat door regen
of andere weersomstandigheden of lekkage en dergelijke , is contractant 2 gemachtigd het
optreden niet te doen plaatsvinden en is contractant 1 gehouden de volledige gage aan
contractant 2 uit te betalen.

9

Contractant 1 staat garant voor de veiligheid van de groep/artiest, crew en de geluidsman.
Contractant 1 is aansprakelijk voor alle persoonlijke letsel en de daaruit voortvloeiende kosten,
daaronder begrepen exploitatieverlies, voor zover dat letsel is veroorzaakt door publiek dat
zich zonder toestemming van contractant 2 op het podium en/of in de kleedkamer bevindt.
Podium en kleedkamer zijn slechts toegankelijk voor personen die daarvoor toestemming
hebben van contractant 2.

10

Contractant 1 is niet aansprakelijk voor verlies van , diefstal van , of materiële schade toegebracht
aan goederen toebehorend aan contractant 2, tenzij de oorzaak hiervan te wijten is aan opzet,
grove schuld of nalatigheid van contractant 1 of van personen die zich dienen te houden aan
aanwijzingen of opdrachten van contractant 1 met uitzondering van contractant 2.

11

Contractant 2 kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel
etc, aangebracht door derden.

12

Contractant 2 dient de overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten.

13

Indien één der contractanten aanleiding heeft te stellen dat de ander zich niet aan de bepalingen
heeft gehouden, doet deze binnen vijf dagen na afloop van deze overeenkomst hiervan per
aangetekende brief of e-mail melding aan de andere contractant.

14

Geschillen, voortgekomen uit deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in het arrondissement waar contractant 2 is bevestigd.

15

Contractant 2 bepaalt waar de mengtafel opgesteld wordt.
Dit zal zodanig gebeuren dat de geluidsman zowel visueel als geluidstechnisch en adequaat
overzicht heeft op het geheel.

16

Direct na afloop van het optreden moeten artiest, crew en de geluidsman ongehinderd van
derden met de afbouw en het inladen van instrumentarium en de geluidsinstallatie kunnen
beginnen hiertoe kan werklicht op het podium noodzakelijk zijn.

17

Contractant 1 zorgt in de directe omgeving van de locatie waar het optreden plaatsvindt voor
gratis en of ongehinderde parkeergelegenheid voor één personenauto met aanhangwagen.

18

De algemene podiumafmetingen zijn minimaal 4x4 meter bij een vrije hoogte vanaf het
podium minimaal 2.5 meter.

19

De elektriciteit binnen 5 meter van het podium dienen aanwezig te zijn;
minstens 2 a 3 gescheiden randgeaarde groepen van 220 volt, 16 Ampère, 50 Hertz alles
volgens de van overheidswege gestelde veiligheidsvoorschriften.

20

Bij de catering hebben alle leden van de band, crew en de geluidsman een vrijblijvend recht
op gratis consumptie vanaf aankomst tot en met vertrek met uitzondering van sterke drank.

21

Verder andere algemene kenmerken zoals: aankomsttijd, soundchecken, aanvang band,
afwijkende gevallen betreft pand, capaciteit aantal personen, kleedkamers etc, worden
in mondeling overleg gepleegd met contractant 1.

22

Behoudens overmacht zal bij het niet nakomen van deze overeenkomst door de contractant
die in gebreke is gebleven aan de benadeelde contractant een schadevergoeding worden betaald,
die gelijk is aan tenminste eenmaal het totaal van het overeengekomen bedrag als genoemd in
artikel 2.
De schadevergoeding zal zijn verschuldigd wegens contractbreuk en kan terstond worden gevorderd.
Indien de werkelijke schade voor de benadeelde contractant hoger is, komt het meerdere
eveneens voor rekening van de in gebreke gebleven contractant.
Alle kosten, daardoor begrepen deurwaarderskosten, procedures en rechtskundige bijstand,
die voor een der contractanten ontstaan door contractbreuk,komen ten laste van de contractant
die deze breuk heeft veroorzaakt.

23

Contractant 1 dient één getekende kopie van deze overeenkomst binnen tien dagen te retourneren.
Bij het overschrijden van deze termijn kunnen de geluidsvoorzieningen niet worden gegarandeerd
van Scorpiostudio.

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud
Te
Contractant 1
Scorpiostudio
P.Arets

d.d.

Te Susteren
Contractant 2

