rock/pop coverband

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTREDEN THE CONTAINERS
Overeenkomst
Tussen The Containers en de opdrachtgever dient een schriftelijke overeenkomst (een ongetekende e-mail accepteren wij
als geldig) gesloten te worden betreffende de volgende gegevens:
•
•
•
•
•
•
•

Datum optreden
Aanvang en einde optreden
Aanvang opbouw en soundcheck
Het inhuren van de PA (zaalversterking) lichtshow/verlichting en eventuele rookmachine(s).
Tarief
Aantal sets
Eventuele extra overeenkomsten en belangrijke zaken

Voor het aangaan van deze overeenkomst is op de website (www.thecontainers.net) een overeenkomstformulier
beschikbaar dat u kunt downloaden en invullen.
Podiumoppervlak: wenselijk minimaal 6 x 4 meter. Indien kleiner, graag tijdig doorgeven. Opdrachtgever zorgt voor
voldoende geaarde en degelijke stopcontacten/stekkerdozen en verlengsnoeren.
Parkeren, laden en lossen
Opdrachtgever zorgt ervoor dat de bus toegang krijgt om dicht op de optreedlocatie te kunnen laden en lossen en zorgt dat
hindernissen uit de weg geruimd worden. In geval van hoogteverschillen dient opdrachtgever voor een lift of ander veilig
hefmateriaal te zorgen.
Op- en afbouw
De op- en afbouwwerkzaamheden van de eigen backline wordt door The Containers zelf verzorgd. Dit moet ongehinderd
kunnen geschieden.
Consumpties: gratis drankconsumpties voor de bandleden. In geval van consumptiebonnen minimaal 5 stuks per bandlid en
eventueel door ons gezelschap ingehuurde geluids- of lichttechnici. Opdrachtgever draagt zorg ervoor dat de bandleden op
het podium voorzien zijn van voldoende water (zonder koolzuur). Bij optredens langer dan anderhalf uur welke plaatsvinden
tussen 11:30 en 13:30 uur ofwel tussen 17:00 en 19:00 uur wordt het door The Containers en eventueel ingehuurde technici
op prijs gesteld dat er door opdrachtgever een kleine maaltijd en/of broodjes geserveerd worden.
Schade en diefstal
De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan materialen en personen van het gezelschap The Containers, en/of diefstal
indien hem opzichtige nalatigheid of onzorgvuldigheid verweten kan worden. Opdrachtgever verplicht zich toezicht te
(laten) houden op het podium zodat er geen onbevoegde personen zich daarop kunnen begeven.
Opdrachtgever verplicht zich tot het uiterste in te spannen om namens The Containers kosten te verhalen op schade
veroorzakende personen en overlast gevende personen uit de zaal, terrein of tent te verwijderen. The Containers behouden
zich het recht voor het optreden onmiddellijk te staken bij wangedrag door of vanuit het publiek, bijvoorbeeld indien er
drank of andere voorwerpen naar bandleden, geluidstechnici of apparatuur van The Containers gegooid wordt of wanneer
zich onbevoegde personen op het podium begeven.
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Annulering
The Containers behouden zich het recht voor het optreden te annuleren in geval van ziekte of overlijden van een bandlid of
direct familielid of een gebeurtenis die als overmacht erkend wordt. Alsmede wanneer onverhoopt en onverwacht het
bestaan van de band beëindigd wordt. The Containers zijn slechts aansprakelijk voor kosten als gevolg van een annulering
wanneer deze het gevolg zijn van een aantoonbare wanprestatie in een periode ingaand op 7 dagen voor het optreden en
eindigend op de dag van het optreden. Opdrachtgever is aansprakelijk voor betaling van 50% van de kosten indien de
annulering binnen 48 uur voor het optreden plaatsvindt en betaling van 80% van de kosten indien het optreden wordt
geannuleerd binnen 6 uur voor het optreden om redenen die niet als overmacht beschouwd mogen worden.
Weersomstandigheden
Extreme weersomstandigheden kunnen een aanleiding zijn voor zowel de opdrachtgever als The Containers om het
optreden als overmacht te moeten annuleren. Bij een optreden in de buitenlucht dient de opdrachtgever voor een
overkapping te zorgen die de bandleden en de apparatuur tegen neerslag beschermt en/of afscherming tegen de wind
indien nodig.
Betaling
Tenzij anders overeengekomen geschiedt de betaling contant na overleg van de door alle bandleden van The Containers
ingevulde gageverklaring. Indien de opdrachtgever een btw-factuur wenst te ontvangen kan hierin voorzien worden tegen
meerkosten. De overeengekomen wijze van betaling en aanverwante documentatie wordt in de overeenkomst of per
opdrachtbevestiging bevestigd.
(https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/gageverklaring_artiesten_beroepssporters_lh0242z17fol.pdf)

Correspondentieadres:
The Containers
p/a J.B.M. Vermeeren
Bredaseweg 13
4881 DC Zundert
Telefoon: 06-53358017
E-mail: thecontainersmusic@gmail.com
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