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1. Contractant 1 zal de toegezonden overeenkomst ondertekend per ommegaande retourneren 
contractant 2 het recht deze overeenkomst als vervallen te beschouwen.  

2. Contractant 1 verklaard bekend te zijn met de (artistieke) prestaties van contractant 2 waarbij deze het 
recht heeft het geluidsvolume te produceren als bij deze artiest/artiesten gebruikelijk is. 

3. Contractant 2 verplicht zich de aanwijzingen van contractant 1 of een door hem aangewezen 
contactpersoon op te volgen voor zover deze geen inbreuk maken op de artistieke prestaties van 
contractant 2.  

4. De eventuele kosten te heffen door het bureau voor muziekauteursrechten (BUMA) komen voor 
rekening van contractant 1. 

5. Als door het gevolg van een overheidsbevel of andere overmacht het optreden niet gerealiseerd kan 
worden zijn beide contractanten gerechtigd deze overeenkomst als vervallen te beschouwen. Het 
ontbreken van vergunningen is geen overmacht en contractant 1 zal in dat geval de volledig 
afgesproken uitkoopsom aan contractant 2 betalen conform artikel 10.  

6. Contractant 2 verplicht zich bij ongeval, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden contractant 1 
terstond hiervan op de hoogte te stellen.  

7. In geval van ziekte of ongeval zal contractant 2 al het mogelijke doen passende vervanging te vinden.  
8. Contractant 1 draagt zorg voor de bescherming en veiligheid van de gecontracteerde artiest(en), alle 

apparatuur en haar instrumentarium. Contractant 1 is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel, 
verlies, diefstal van, of materiele schade toegebracht aan goederen behorend aan contractant 2, tenzij 
de oorzaak hiervan te wijten is aan opzet, grove schuld of nalatigheid van contractant 1 of van 
personen die zich dienen te houden aan aanwijzingen of opdrachten van contractant 1, met 
uitzondering van contractant 2. Dit geldt zowel voor goederen in de zaal als op het podium, tijdens het 
in- en uitladen, als in de kleedkamer. Schadevergoeding zal direct opeisbaar zijn en tegen 
taxatiewaarde volledig door contractant 1 worden vergoed.  

9. Behoudens overmacht zal het niet nakomen van deze overeenkomst door de in gebreke gebleven 
contractant een schadevergoeding worden betaald aan de andere contractant bij annulering 
voorafgaand aan het optreden: 
- Tussen 0 en 1 week      : 100% 
- Tussen 1 en 3 weken     : 75% 
- Tussen 3 en 5 weken     : 50% 
- Langer dan 5 weken     : 25% 
Alle hiermee verband houdende kosten zullen ten laste komen van de in gebreke blijvende partij.  

10. Indien een der contractanten aanleiding heeft te mogen stellen dat de andere contractant zich niet aan 
de bepalingen van de overeenkomst heeft gehouden, doet eerstgenoemde hiervan binnen 7 dagen 
per aangetekende brief melding aan de andere contractant.  

11. Alle geschillen betreffende de onderhavige overeenkomst zullen door partijen zonder uitzondering 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. Het bestaan van enig 
geschil zal nimmer aanleiding kunnen zijn tot opschorting van enige betalingsverplichting, terwijl aan 
contractant 1 evenmin een beroep openstaat op korting verrekening of vergelijking.  

12. Indien contractant 1 niet binnen 8 werkdagen (na datum optreden) betaald, heeft contractant 2 het 
recht de afgesproken gage of uitkoopsom eventueel doorberekende kosten, alles incl. BTW, te 
vermeerderen met de wettelijke rente. Deze rente gaat in op de eerste dag waarop contractant 1 in 
gebreke blijft. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig. Een en ander vloeit rechtstreeks voort uit deze 
overeenkomst. Ook eventuele incassokosten met betrekking tot het niet nakomen van de 
overeengekomen betalingstermijn komen voor rekening van contractant 1.  


