Algemene Voorwaarden Contract
Voor het optreden/de voorstelling van Pret op Recept komen Pret op recept (contractant 1) en zijn opdrachtgever (contractant 2) als
volgt overeen:
Artikel 1 Voorstelling/optreden data en andere vereisten
1.1

1.2

1.3

Pret op Recept zal haar voorstelling/optreden onder de naam als op het contract vermeld.
uitvoeren (in te delen in een tijdsbestek van vier aaneen gesloten uren). Veranderingen in de aanvangstijd kunnen alleen in
overleg en na goedkeuring van Pret op Recept plaatshebben. Pret op Recept zal een uur voor aanvang aanwezig zijn.
Voor het goede verloop van de/het optreden(s) zal namens Contractant 2 een begeleider aanwezig
zijn voor Pret op Recept. Laatstgenoemde zal gedurende het/de optreden(s)op de locatie, althans daar op eerste afroep door
Pret op Recept aanwezig zijn. De contactpersoon van Pret op Recept is deze dag Leo Dirks, indien op voorblad vermeld kan
dit wijzigen.
Contractant 2 draagt er zorg voor dat op de locatie een afsluitbare ruimte voor Pret op Recept beschikbaar is vanaf
minimaal een uur voor optreden. Pret op Recept kan de locatie tot en met 1 uur na laatste optreden ongestoord gebruiken.
Contractant 2 dient vooraf aan te geven of er een afsluitbare ruimte op de locatie al dan niet aanwezig is.

Artikel 2 Honorarium Pret op Recept
.1
De vergoeding door Contractant 2 aan Pret op Recept te betalen is volgens afspraken voorzijde.
1.2
Naast de aan Pret op Recept te betalen uitkoopsom draagt Contractant 2 de kosten van transport vanuit locatie artiest en
pret op recept vanuit Lent, vastgesteld op € 0,36 (ex 9 % BTW), per kilometer.
1.3
Aanbetaling (indien vermeld op factuur) van het aan Pret op Recept toekomende bedrag zal door Contractant 2 als volgt
geschieden:
Een bedrag van 40% van de uitkoopsom te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW per overboeking op de
bankrekening van Pret op Recept twee weken voor aanvang van optreden.
1.4
Betaling van het aan Pret op Recept toekomende (minus aanbetaling) zal door Contractant 2 geschieden per overboeking op
de bankrekening van Pret op Recept op uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
1.5
Alle betalingen dienen plaats te vinden door middel van overboeking bij de Postbank Bank te Nijmegen op
bankrekeningnummer:NL24INGB0008659166 ten name van Pret op Recept, onder vermelding van datum optreden en/of
rekeningnummer.
1.6
Het BTW-nummer van Pret op Recept is: NL 150470034 B01
Pret op Recept beschikt over een inhoudingsplichtige-verklaring afgegeven door de belastingdienst. Een kopie van die
inhoudingsplichtige-verklaring /verklaring Arbeidsrelatie kan te allen tijde per fax/mail aangevraagd worden.
1.7
Het is Contractant 2 niet toegestaan op de factuur van Pret op Recept mogelijke vorderingen door te
verrekenen. Eventuele vorderingen dienen bij Pret op Recept per factuur met vermelding van BTW te worden ingediend.
1.8
Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief en worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.
1.9
Contractant 2 zal zorg dragen voor eten en drinken, tussen de optredens door.
1.10
Buitenlandse betalingen Pret op recept BIC code INGNL2A IBAN nummer NL 24ING B0008659166
Artikel 3 Slechte weers- en vloeromstandigheden
1.1
Contractant 2 draagt zorg voor brandveiligheid, ventilatie, vloer welke schoongemaakt kan worden en overige punten en voor
eventuele schade is pret op recept niet aansprakelijk.
1.2
De voorstelling(en) word(en) binnen of in de openlucht gegeven. Contractant 2 aanvaardt het risico van slecht weer (regen,
harde winden), waardoor een voorstelling geen doorgang kan vinden of moet worden afgelast. Contractant 2 aanvaardt het
risico van een te gladde vloer ( bier, slecht weer), waardoor het optreden geen doorgang kan vinden of moet worden afgelast.
Contractant 2 aanvaardt het risico van te veel mensen en kinderen (geen bewegingsruimte, schoppen), waardoor het
optreden geen doorgang kan vinden of moet worden afgelast.
1.3
De beslissing of een voorstelling moet worden afgelast, wordt tussen partijen in goed overleg en met inachtneming van de te
vermijden risico's
genomen. Het aantal bezoekers van een voorstelling zal nimmer een doorslaggevende rol spelen in deze beslissing. Bij
minder goed, maar voor de groep speelbaar weer, zal de uitvoering gewoon doorgang vinden.
1.4
Pret op Recept verklaart zich binnen redelijke grenzen bereid om een afgelaste optreden/voorstelling
alsnog op een ander tijdstip die dag te hervatten of opnieuw te spelen indien de weersomstandigheden/omstandigheden
daartoe dan aanleiding geven. Ook kan een eerder afgelaste optreden/voorstelling gespeeld worden op een andere dag,
indien en voor zover een en ander strookt met de planning van Pret op Recept. Dit alles staat uitsluitend ter beoordeling van
Pret op Recept. Vergoedingen van afgelast optreden/voorstelling bedraagt 80%.
Artikel 4 Overmacht en Diversen
1.1
In duidelijke gevallen van overmacht, niet toe te schrijven aan Contractant 2 of Pret op Recept,
buiten de macht liggend van een van beiden en niet zijnde weersomstandigheden en andere problemen zoals omschreven in
Artikel 3, heeft Pret op Recept noch Contractant 2 recht op vergoedingen uit hoofde van dit contract en kunnen zij uit hoofde
van dit contract jegens elkander geen claims leggen.
1.2
Enig verbod om de voorstelling/optreden uit te kunnen voeren, op basis van lokale, regionale of landelijke overheden, zullen
door
Pret op Recept niet worden geaccepteerd als overmacht.
1.3
Herhalingsboekingen, onderhandelingen, afspraken etc. dienen uitsluiten te geschieden via Pret op Recept. Bij aanvragen
voortkomend uit onderhandelingen met een boekingskantoor dient verwezen te worden naar laatstgenoemde, dit alleen
wanneer visitekaartjes bij retourzending van contract door opdrachtgever / boekingskantoor zijn bijgevoegd.
Artikel 5 Opnamen en dergelijke
.1
Het is Contractant 2 niet toegestaan de voorstelling/optreden van Pret op Recept, op enigerlei wijze
vast te leggen op beeld- en/of geluidsband of soortgelijke mediadragers. Toestemming daartoe wordt alleen door middel van
een tussen partijen nader op te maken overeenkomst verstrekt.
1.1
Contractant 2 zal er op toezien, dat gedurende de voorstellingen/optreden, door het publiek geen
opnamen zoals bedoeld onder punt 5.1 worden gemaakt, voor zakelijke doeleinden.

Artikel 6 Wijzigingen en aanvullingen
1.1
Alle wijzigingen van en aanvulling op deze overeenkomst binden partijen slechts, indien zij
deugdelijk zijn neergelegd in een nadere schriftelijke overeenkomst, ondertekend door beide partijen.
.2
Bij een eventueel buitenlands of t.v. optreden c.q. opname van contractant 1 op de overeengekomen datum heeft contractant
1 het
recht een nieuwe datum voor een optreden tegen dezelfde bepaling vast te leggen.
Artikel 7 Geschillen en toepasselijk recht
.1
Alle geschillen tussen partijen naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de
Arrondissementsrechtbank te Nijmegen.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
.1
Contractant 2 is wettelijk aansprakelijk voor beschadiging/diefstal van de eigendommen van contractant 1 door derden
ontstaan
gedurende voor of tijdens of na het optreden/de voorstelling. Prijs per pak indien schade toegebracht € 5000,= per stuk.
Artikel 9 Betalingsvoorwaarden
.1
Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde factuur bedrag blijft contractant 2 in gebreke en zal er over het verschuldigde
bedrag een wettelijke rente worden toegepast van 8 %.
.2
Kosten die gemaakt worden bij het verhalen van het schuldbedrag zullen worden verhaald op de schuldenaar.
Artikel 10 extra punten overeenkomst
.1
Contractant 2 draagt zorg voor gratis parkeerplek direct bij ingang locatie
DANK VOOR HET LEZEN VAN DE KLEINE LETTERTJES

Pret op Recept dankt u voor het lezen van de kleine lettertjes.

