
Art.1 Indien contractant 2 de betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt is contractant 1 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de verplichting tot betaling van een 
schadevergoeding ter hoogte van het totale overeengekomen bedrag. Indien contractant 2 de 
genoemde betalingsverplichting niet nakomt is hij van rechtswege in gebreke zonder dat daartoe 
een nadere aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De aan de inning van dit bedrag verbonden 
(buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van contractant 2. 
 
art. 2 Indien contractant 2 de overeengekomen optredens afzegt, dient zij als volgt verplicht te 
betalen aan contractant 1: twintig (20)dagen voor het optreden 100% van de vermelde gage, 
veertig (40) dagen 75% van de vermelde gage, zestig (60) dagen of langer 50% van de vermelde 
gage. Dit vervalt als er volgens de wet sprake is van overmacht. 
 
art.3 Bij annulering door de contractant 2 van het optreden, of het vroegtijdig moeten beëindigen 
van het optreden om redenen buiten de band / artiest(en) om (bijv. vanwege geluidsoverlast, geen 
vergunning en dergelijke) zal het volledige bedrag moeten worden voldaan. 
 
Art.4 contractant 2 draagt zorg voor parkeergelegenheid voor alle bandleden en technici in de 
directe omgeving van de locatie. Eventueel aan het parkeren verbonden kosten komen voor 
rekening van contractant 2. 
 
art. 5 Alle consumpties van artiest komen voor rekening van contractant2; hetzij aan de bar, hetzij 
via drankvoorziening in de kleedruimte , hetzij via een combinatie van beiden. 
 
art. 6 Contractant 2 draagt - voorafgaand aan het optreden - zorg voor een warme (deugdelijke) 
warme maaltijd voor de artiesten en technici. 
 
art. 7 Contractant 2 draagt zorg voor een afsluitbare kleedruimte van voldoende omvang voor 
ongeveer 8 personen, voorzien van een spiegel en verwarming. 
 
art. 8 Indien contractant 1 van mening is dat contractant 2 zich niet aan de bepalingen van de 
overeenkomst houdt of heeft gehouden dan moet hij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf 
dagen na datum van optreden of evenement per aangetekende brief contractant 1 daarvan op de 
hoogte te stellen. Indien niet tijdig wordt gereclameerd staat tussen partijen vast dat contractant 2 
de overeenkomst volledig en correct is nagekomen. Daarnaast heeft contractant 2 te allen tijde de 
verplichting de schade voortvloeiend uit tekortkoming in de nakoming zoveel mogelijk te beperken. 
 
art. 9 Contractanten verklaren meerderjarig te zijn of in geval één of beide minderjarig zijn de 
overeenkomst mede te hebben laten ondertekenen door hun wettelijk vertegenwoordiger. 
 
art. 10 Contractant 2 verklaart op de hoogte te zijn van de prestaties van contractant 1 
 
art. 11 Contractant 2 draagt zorg voor de voor dit doel vereiste vergunningen en staat er voor in 
dat de inrichting van de zaal / optreedlocatie voldoet aan alle hierop betrekking hebbende 
wettelijke verplichtingen en daarmee gelijk te stellen voorschriften. Indien de locatie is uitgerust 
met een zogenaamde geluidsbegrenzer, dient contractant 2 dit vooraf te melden aan contractant 1. 
 
art. 12 Schade: behalve in geval van nalatigheid van de artiesten zelf, is de contractant 2 
aansprakelijk voor schade aan de door de artiest meegebrachte eigendommen, gedurende de 
aanwezigheid op de optreedlocatie. 
 
art. 13 Doorhalingen in deze overeenkomst zijn alleen geldig wanneer zij door contractant 1 
geparafeerd zijn. 
 
art.15 Contractant 2 kan in bijzondere gevallen het afgesproken optreden in geval van radio/tv 
optreden en of een optreden in het buitenland maximaal 14 dagen voor aanvang van het 
afgesproken optreden annuleren of verplaatsen. 


