rock/pop coverband

OVEREENKOMST OPTREDEN
Opdrachtgever en het artiestengezelschap The Containers komen overeen dat The Containers een live optreden gaan
verzorgen als volgt:
Opdrachtgever:

…………………………………………………………………………………………………………….

Straat en huisnummer:

…………………………………………………………………………………………………………….

Postcode en woonplaats:

…………………………………………………………………………………………………………….

Vertegenwoordigd door:
(voorletters en achternaam)

…………………………………………………………………………………………………………….

Bereikbaar op

Telefoon: …………………………………………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………………………………………………..

Datum optreden:

…………………………………………………………………………………………………………….

Opbouwen backline band

…………………………………………………………………………………………………………….uur

Soundcheck:

(ca.)……………………………………………………………………………………………………..uur

Tijden aanvang/einde:

…………………………………………………………………………………………………………….uur

Aantal sets:

……

Aantal pauzes

….. (ca. 15 minuten per pauze)

Voorprogramma:

…………………………………………………………………………………………………………….

Vervolgprogramma:

…………………………………………………………………………………………………………….

Locatie:

Alleen invullen indien anders dan adres opdrachtgever:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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Gage:

€ …………………………………..

Wijze van betaling:

Contant.
Indien een andere wijze van betaling gewenst wordt, zullen wij u een IBAN-nummer
verstrekken waarbij een vooruitbetaling van 30% gevraagd wordt.
wordt voorzien door opdrachtgever. Wij verzoeken u contactgegevens door te
geven. U ontvangt van ons een technische rider.

PA / zaalversterking:

Contactgegevens geluidsbedrijf:

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………

Geluidstechnicus:
Podiumverlichting:
Rookmachine:
Pauzemuziek:
Stroomvoorziening:

Door opdrachtgever. Zie boven.
Door opdrachtgever.
Door opdrachtgever (eventueel).
Door opdrachtgever in overleg met geluidstechnicus.
Door opdrachtgever. I.v.m. veiligheid dienen er voldoende geaarde stopcontacten te
zijn.

Podiumoppervlak:

wenselijk minimaal 6 x 4 meter. Indien kleiner, graag tijdig doorgeven.

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.
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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.
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.
Wijze van betaling (aankruisen):
 Contant, na afloop optreden met overleggen van gageverklaring of model-B-verklaring door The Containers
 Contant het gedeelte wat The Containers middels de gageverklaring declareren en per bankbetaling het gedeelte
dat door een boekingskantoor als provisie aan opdrachtgever belast wordt.
 Bankbetaling: 30% vooruitbetaling 14 dagen voor aanvang optreden en 70% binnen 5 dagen na afloop optreden op
een door The Containers mede te delen IBAN-nummer. Gageverklaring wordt bij optreden overhandigd.
 Bankbetaling aan verloningsbureau (tegen meerkosten) die een btw-factuur aan opdrachtgever zal overleggen.
 Bankbetaling aan boekingskantoor (meerkosten in overleg) die een btw-factuur aan opdrachtgever zal overleggen.
Voor akkoord:
The Containers
Datum:

__ __ - __ __ - __ __ __ __

Opdrachtgever:
Datum:

__ __ - __ __ - __ __ __ __

Ondertekening door bevoegden

J.B.M. (Jan) Vermeeren ……………………………………….
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