
De contractanten
Contractant 1, handelend namens (naam podium)

 Contactpersoon
               
     Adres

 Postcode/plaats

            Telefoon

en contractant 2, handelend namens Superfloor 

 Contactpersoon

                 Adres

 Postcode/plaats

             Telefoon

komen overeen dat de band Superfloor op (datum)      zal optreden. 

Het optreden vindt plaats in/op  
(naam evenement of locatie van optreden)
      
 Tijd aanvang

         Aantal sets

               Eindtijd 

                 Adres

 Postcode/plaats

            Telefoon

prestaties contractant 2
Contractant 2 verbindt zich d.m.v. deze overeenkomst naar beste kunnen op te treden met inachtneming van vrije 
repertoirekeuze. Contractant 2 behoudt zich het recht voor een geluidsvolume te produceren dat voor het optreden 
en repertoire gebruikelijk is.

Honorarium, belastingen en premies
Het honorarium dat contractant 2 ontvangt bedraagt             euro exclusief BTW.
Twee muzikanten hanteren bij verloning de “kleine artiestenregeling”, waartoe contractant 2 een ingevulde  
gageverklaring en kopiën van paspoorten beschikbaar stelt t.b.v. de salaris-administratie van contractant 1. 
Drie muzikanten schrijven een factuur en berekenen BTW over het desbetreffende deel van de gage en de  
reiskosten. Over het betreffende bedrag ontvangt contractant 1 een factuur. De BTW kan uiteraad weer  
teruggevraagd worden via de jaarlijkse belastingaangifte.
De kosten te heffen door BUMA komen voor rekening van contractant 1.

randvoorwaarden voor het optreden
Contractant 1 zorgt voor de publiciteit, contractant 2 stelt hiervoor tijdig de materialen ter beschikking.
Contractant 1 zorgt dat het podium een uur voor aanvang van het optreden toegankelijk is voor band en technici. 
Contractant 1 zorgt voor voldoende geaarde stroompunten op of rond het podium.
Contractant 1 zorgt voor voldoende consumpties. Indien mogelijk heeft de band beschikking over een (afsluitbare) 
kleedruimte. Contractant 1 gaat akkoord met de verkoop van merchandiserartikelen tijdens en na het optreden.
Contractant    1 / 2*     draagt zorgt voor een goede geluidsinstallatie. Indien contractant 1 zorg draagt voor een ge-
luidsinstallatie, zal deze zo nauwkeurig moeten voldoen aan randvoorwaarden gesteld door contractant 2.

oVereeNKoMST Superfloor

*Doorhalen wat niet van toepassing is.



 
Schade 
Schade aangebracht aan instrumenten en apparatuur in bezit van contractant 2 veroorzaakt door medewerkers van 
contractant 1 en/of publiek hetzij schade als gevolg van een ondeugdelijk podium, slechte stroomvoorziening e.d. 
wordt door contractant 1 volledig vergoed tegen taxatiewaarde binnen 2 maanden nadat schade is ontstaan.
In geval van schade verplicht contractant 1 zich tevens loyaal mee te werken aan het treffen van regelingen om de 
voortgang van optredens van contractant 2 te waarborgen tot de beschadigde spullen gerepareerd of vervangen zijn. 
Eventueel hieruit voortvloeiende kosten voor vervangende huur van beschadigde spullen zijn voor rekening van  
contractant 1.

Contractbreuk
Indien het optreden niet gerealiseerd kan worden door overmacht of enig overheidsbevel zijn de contracten  
gerechtigd deze bijeenkomst als geschorst te beschouwen.
Indien voor contractant 1 de realisatie van het optreden afhankelijk is van het verlenen van subsidies en/of  
vergunningen, dan wordt het niet verlenen ervan niet als overmacht beschouwd. Contractant 1 is derhalve gehouden 
100% van het overeengekomen honorarium te betalen aan contractant 2 en wel binnen 14 dagen na de  
overeengekomen datum van optreden.
Indien contractant  2 door ziekte of ongeval verhinderd is op de overeengekomen datum op te treden, is deze verplicht 
dit z.s.m. te melden aan contractant 1. Contractant 1 heeft te allen tijde het recht door een controlerend geneesheer 
een onderzoek te laten instellen.
Behoudens overmacht zal, bij het niet nakomen van deze overeenkomst door één der contractanten een vergoeding 
ter hoogte van het overeengekomen honorarium moeten worden betaald door de nalatige partij. De vergoeding is  
terstond opeisbaar. Alle kosten om de contractverbrekende partij tot nakoming van verplichtingen te noodzaken 
komen ten laste van de contractverbrekende partij. Tevens is de contractverbrekende partij gehouden alle schade te 
vergoeden die voor de andere contractant zal ontstaan, waaronder begrepen kosten van exploten, procedures,  
juridische bijstand etc. etc.
Indien één der contractanten aanleiding heeft te mogen stellen dat de andere contractant zich niet aan de bepalingen 
van deze overeenkomst heeft gehouden, doet de eerstgenoemde contractant hiervan, binnen drie dagen na de datum 
van optreden, per aangetekend schrijven melding aan de andere contractant.

Geschillen
Geschillen, voortkomende uit deze overeenkomst zullen door alle partijen zonder uitzondering worden voorgelegd 
aan het kantongerecht in de woonplaats van contractant 2.

Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud.

Plaats        Plaats

Datum       Datum

Handtekening contractant 1      Handtekening contractant 2


