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BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE ARTIESTEN 

 

Artikel B1 Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis 
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;  
   
Contractant 1:   Opdrachtgever  
Contractant 2:    De Artiest 
 

Artikel B2 De Boekingsperiode 

B2.1 Tijdsduur: Medewerkers/artiesten van contractant 2 zijn volgens een in het contract 
bepaalde tijdsduur aanwezig. Dit is de aanwezigheidstijd inclusief de gebruikelijke 
pauzes en exclusief de op- en afbouwtijden. Extra werktijd wordt per persoon per uur 
in rekening gebracht. 

Artikel B3 Beschikbaarstelling 

B3.1 Kleedruimte: Er dient minimaal een goed afsluitbare, verwarmde kleedkamer te 
worden aangeboden. 

B3.2 Consumpties: Contractant 1 of diens vertegenwoordiger wordt geacht de 
gecontracteerde medewerkers/artiesten van contractant 2 één gratis consumptie per 1 
uur aanwezigheid aan te bieden 

Artikel B4 Onvoorziene omstandigheden 

B4.1 Weersomstandigheden: Wanneer de medewerkers/artiesten door 
weersomstandigheden hun werkzaamheden onvoldoende kunnen verrichten is 
contractant 2 gemachtigd hun werkzaamheden te beëindigen zonder enige 
consequentie voor verdere op het contract overeengekomen afspraken 

B4.2 Onvoorziene omstandigheden: In het geval van onvoorziene omstandigheden (bv. 
tijdwijziging of andere contractwijzingen) dienen de contractanten elkaar onmiddellijk 
op de hoogte te stellen. 

B4.3 Overmacht: Bij politieverbod, verbod of maatregelen door de overheid, alsmede bij 
alle andere gevallen van overmacht, welke contractant 2 verhinderen om hetgeen in 
het contract omschreven uit te doen voeren, is contractant 2 gerechtigd de gehele 
onderhavige overeenkomst zonder rechtelijke machtiging of tussenkomst als vervallen 
beschouwen. In bovengenoemde gevallen hebben betrokkenen geen recht op 
schadevergoeding. 
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Artikel B5 Aansprakelijkheid en risico 

B5.1 Gedrag aansprakelijkheid: Als het gedrag van contractant 1 of diens gasten er toe leid 
dat de medewerker/artiest van diensten zijn werk niet naar behoren kan uitvoeren, of 
de werkzaamheden een te groot risico met zich mee dragen of directe aanleiding is 
voor schade aan eigendommen van contractant 2, heeft contractant 2 het recht om de 
werkzaamheden vroegtijdig te staken. Contractant 1 zal wettelijk aansprakelijk worden 
gesteld voor alle veroorzaakte en hieruit voortvloeiende al dan niet gerechtelijke 
kosten. 

B5.2 Eigen risico: Contractant 1 of diens gasten nemen op eigen risico deel aan de 
activiteiten welke georganiseerd of gecontracteerd zijn door contractant 2. Contractant 
1 dient dit zelf kenbaar te maken bij zijn/haar gasten. Voor schade, in welke vorm dan 
ook, is contractant 2 nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of 
iets van dien aard. 

 

Artikel B6 Annulering 

B6.1 Annulering: Bij annulering van het contract door contractant 1 wordt deze met de 
volgende annuleringskosten belast: bij annulering in het algemeen treed een 
vergoeding van 50% in werking van het factuurbedrag 

           Bij annulering minder dan 1 week voor aanvang uitvoering overeenkomst 100%;  
 

Artikel B7 Betalingen 

B7.1 Vooruitbetaling: In geval het offertebedrag meer bedraagt dan € 2.500,00 exclusief 
BTW, is een vooruitbetaling verschuldigd van 50% van het offertebedrag. De 
vooruitbetaling dient uiterlijk 14 dagen voor het evenement op de bankrekening van 
contractant 2 te zijn bijgeschreven 

B7.2 BUMA/ Stemra: Contractant 1 is verantwoordelijk voor de juiste afdracht van de 
eventueel verschuldigde auteursrechten en/of BUMA rechten, welke gelden voor 
artiesten, beeld- en/of geluidsmateriaal, ingezet door contractant 2. 

 

Artikel B8 Eind conclusie  

B8.1 Voor zover het bepaalde in de artikelen B1 tot en met B8 afwijkt van andere 
bepalingen in de algemene voorwaarden dan prevaleren de artikelen B1 tot en metB8. 
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SLOTBEPALINGEN VAN ALGEMENE EN BIJZONDERE 
VOORWAARDEN 

   

Geschillen 
 
Indien een of meer bepalingen uit de tussen de contractant 2 en de wederpartij gesloten 
overeenkomsten niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn blijven de overige 
bepalingen volledig in stand. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen geldt een 
passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische 
resultaat op juridisch fictieve wijze zo dicht mogelijk benadert. 
 
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen als bijzondere 
voorwaarden in de overeenkomst van verhuur en huur te worden opgenomen. 
  
Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze 
voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke 
rechter in de vestigingsplaats van gebruiker. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil 
voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.  
 
Toepasselijk recht 
   
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. 

 

 


