
Algemene voorwaarden All-Round Artiestenburo

01. Deze overeenkomst is aangegaan onder de navolgende voorwaarden en maken deel uit van deze overeenkomst en vormen
daarmee een onverbrekelijk geheel. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk
schriftelijk wordt overeengekomen.

02. All-Round Artiestenburo en of contractant 2 is een onafhankelijk erkend theater- en managementbureau alsmede een
productiebedrijf in het bezit van alle benodigde vergunningen welke in deze branche van toepassing zijn.

03. Indien er in deze overeenkomst spraken is van een uitkoopgage, treedt All-Round Artiestenburo op als inhoudsplichtige
opdrachtgever/werkgever en verplicht zich de sociale lasten, premie en belastingen tijdig aan de bevoegde instanties af te
dragen.
In de landen buiten Nederland treedt contractant I als inhoudsplichtige werkgever op en verplicht zich alle afdrachten
tijdig aan de bevoegde instanties te voldoen. All-Round Artiestenburo zal in dit geval nimmer voor de buitenlandse sociale
lasten niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.

04. De auteursrechten te heffen door Buma-Stemra, Sabam, Gema en of Sena zijn geheel voor rekening van contractant I.
05. Het aan ommezijde vermeld totaalbedrag dient door contractant I te worden voldaan zoals overeengekomen. Mocht

contractant I in gebreke zijn en of blijven zal All-Round Artiestenburo het totaalbedrag via incasso en of gerechtelijk
invorderen. De invorderingskosten vermeerderd met de wettelijke rente komen in zijn geheel voor contractant I. Indien er
een vooruitbetaling is overeengekomen en deze op de uiterste betaaldatum niet in het bezit van All-Round Artiestenburo
is, behoudt deze zich het recht voor dit optreden(s) te annuleren en het totaalbedrag in zijn geheel op te eisen.

06. Indien contractant I een betalingsachterstand heeft bij All-Round Artiestenburo behoudt All-Round Artiestenburo zicht het
recht voor, dit optreden met behoudt van het overeengekomen totaalbedrag te annuleren.

07. Zonder schriftelijke toestemming van All-Round Artiestenburo is het verboden beeld- en of geluidsopname van het
optreden te maken.

08. De artiest verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies en aanwijzingen van contractant I mits contractant I
zich houd aan bijzondere bepalingen welke op contract staan of  bij een contract bijgevoegd zijn en verbindt zich naar
beste kunnen op te treden. Contractant I verklaart met de presentaties van de aan ommezijde voornoemde
artiesten/orkesten bekend te zijn.

09. De artiest heeft het recht een geluidsvolume te produceren zoals dit bij zijn of haar optreden gebruikelijk is, afgestemd op
de ruimte waar het optreden plaatsvindt. De artiest zal dan ook niet toestaan dat men een geluidsbegrenzer verplicht stelt.
Indien deze verplichting bestaat, dient contractant I over een ontheffing te beschikken.

10. Bij het aangaan van de overeenkomst staat Contractant 1 garant voor het aanwezig zijn van alle vereiste vergunningen
en/of ontheffingen en kan zich bij weigering door de overheidsinstantie niet beroepen op overmacht.

11. Weersomstandigheden vallen niet onder overmacht en kunnen dan ook geen reden zijn om tot annulering over te gaan.
Openlucht optredens dienen plaats te vinden op een deugdelijk afgeschermd en overdekt podium, waardoor
weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan kleding of apparatuur van de artiest. Contractant I zorgt voor
dranghekken op ruime afstand rondom het podium waarmee het publiek op afstand kan worden gehouden. Indien de
plaatselijke omstandigheden dit vereisen zorgt contractant I tevens voor een ordedienst waarmee de artiest ongestoord de
afstand tussen podium en kleedkamer kan afleggen en door wie het podium vrij wordt gehouden van opdringerig publiek.

12. Indien de artiest vanwege vandalisme van het publiek of door een technische storing veroorzaakt door ontoereikende
lokaal technische voorzieningen wordt genoodzaakt zijn of haar optreden voortijdig dient te beëindigen, behoudt All-
Round Artiestenburo het recht om het overeengekomen totaalbedrag in zijn geheel op te eisen.

13. Contractant I dient voor een deugdelijke afsluitbare en voor de tijd van het jaar verwarmde omkleedruimte voorzien van
een tafel stoelen stromend water en een spiegel zorg te dragen. Consumpties minimaal 2 per persoon per uur zullen door
contractant I gratis worden aangeboden.

14. Indien het aan ommezijde vermelde item uit meerdere personen bestaat en de samenstelling binnen deze groep wordt
gewijzigd zal dat geen reden zijn om tot annuleren over te gaan. Mocht het uit meerdere personen bestaande item uit
elkaar geen om welke reden dan ook, zal geen der beide contractanten wederzijdse aanspraken en of vergoedingen doen
gelden.

15. Bij studio-, radio- en of tv opname alsmede een buitenlands optreden of wegens ziekte of ongeval van de artiest behoudt
All-Round Artiestenburo zicht het recht voor het optreden kosteloos te annuleren of onder dezelfde voorwaarden te
verplaatsen naar een andere datum.

16. Van en naar het optreden zal de artiest zich op eigen risico verplaatsen. Doch gedurende zijn of haar verblijf in de
optredens locatie is contractant I verantwoordelijk voor de veiligheid van de artiest en diens eigendommen evenals  die
van ingehuurde geluidsfirma’s

17. Het op de datum van optreden geldende BTW tarief zal worden gehanteerd alsmede gefactureerd.
18. Bij niet nakomen van deze overeenkomst door contractant I, behalve wat in de wet “force majeur”(overmacht) wordt

genoemd, zal All-Round Artiestenburo het aan ommezijde vermelde totaalbedrag in zijn geheel opeisen. Bij een
gerechtelijke invordering en of buitengerechtelijke kosten alsmede de wettelijke rente in zijn geheel worden verhaald.

19. In geval van een overeenkomst gedaan door een vereniging of stichting is de ondertekende persoon volledig aansprakelijk
en verantwoordelijk voor de in deze algemene voorwaarden genoemde punten.

20. Deze overeenkomst is bindend en zal enkel door de daartoe bevoegde meerderjarig persoon worden ondertekend.
21. Er dienen geen trappen en/of andere obstakels aanwezig te zijn tussen de plaats van het laden/lossen en de plaats van het

optreden.
22. Bij geschillen omtrent de uitvoering van deze overeenkomst en de van toepassing zijnde voorwaarden zullen deze worden

voorgelegd aan de bevoegde rechter en of rechtbank binnen het arrondissement Alkmaar.
23. Indien een van de artiesten of items van een totaalprogramma door welke reden dan ook niet kan optreden, is dit geen

reden om tot annulering van het gehele programma (of delen daarvan) over te gaan.
24. Elektriciteit dient correct te worden aangeleverd. Schade ontstaan door foute elektriciteit wordt op contractant 1 verhaald.


