
 

  

 
CONTRACT 

Lees dit contract goed door. Er staan zaken in die 
moeten worden uitgevraagd of geregeld bij de 
feestlocatie. 

De belangrijkste punten: 
 

 10 Beschikbare parkeerplaatsen en vergoeding van eventuele 
parkeergelden. 

 Zaal open ten minste 3 uur direct voor aanvang optreden 

 Opbouwen en soundchecken zonder aanwezigheid van 
gasten/dinergasten, tenzij anders overlegd 

 Een ruime, ingerichte en afsluitbare kleedkamer, voorzien 
van tafel, stoelen, verwarming, spiegel, verlichting, een 
stopcontact, een koelkast/koelbox met dranken 

 Een podium van ten minste 6 meter breed en 4 meter diep 

 Een goede stroomvoorziening (2 x 16 Ampère, aarde en nul) 
met aansluitingen aan beide kanten van het podium 

 Maaltijdverstrekking (waarvan 1 vegetarische maaltijd) voor 
10 (12 incl. geluidstechnici) personen voorafgaand aan 
optreden  

 Kosteloos drinken voor band en geluidstechnici. 

 Op vrijwillige basis: na het optreden 20-30 belegde broodjes 
in kleedkamer 

 Als de zaal op een andere verdieping is dan de parkeerplaats, 
moet er een lift zijn voor het verplaatsen van de apparatuur 

 Na het optreden ongehinderd licht, geluid en 
instrumentarium afbouwen 

 Gage overmaken binnen 3 dagen (geen werkdagen), tenzij 
anders afgesproken. 
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CONTRACT 

De ondergetekenden: 

1) ................................................................................................. 

 ................................................................................................. 

 

 (hierna te noemen: contractant 1) 

 

(Gelieve naam en (indien toepasselijk) rechtspersoonlijkheid, adres c.q. plaats van 

vestiging en tel.nr. te vermelden). 

 

In deze bevoegd vertegenwoordigd door: 

 ................................................................................................. 

 ................................................................................................. 

 ................................................................................................. 

en 

 

 

2) Feest- en coverband Caboose (hierna te noemen contractant 2) 

  

In deze bevoegd vertegenwoordigd door:  

Nils Vergeer 

Griffensteijnselaan 167 

3704 GA Zeist 

030-2888494 | 06-51758617 

 

 

komen als volgt overeen: 

 

 

Artikel 1 Over het optreden 
 

1.1 Contractant 2 zal op .........-.........-20 ...... .(datum) tussen  ......... ……uur en ................ uur 

(begin en eindtijden van het feest) een optreden verzorgen van ......... sets met een duur van 

rond de ............ minuten per set. Set speeltijden: …………………………………………. . 

 

1.2 Het optreden zal plaats vinden in .............................................................. (naam locatie) 

te .............................................(plaatsnaam).  

Het adres en telefoonnummer van deze locatie zijn: 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
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1.3 Contractant 1 zal contractant 2 een bedrag van € (EUR) .................................. incl. / excl. 

BTW (doorhalen wat niet van toepassing is) geven voor de geleverde inspanning. Het 

volledige bedrag zal tenminste binnen 3 dagen (dus geen werkdagen!)  na afloop van het 

optreden zijn overgemaakt en bijgeschreven op de rekening van contractant 2, tenzij onder 

1.5 een andere wijze van betalen overeen is gekomen.  

 

 De rekeninggegevens van Caboose zijn:  

 

IBAN/SEPA Nummer:  NL31 INGB 0005275292  

 BIC Nummer:    INGBNL2A  

 Banknaam:    ING BANK N.V  

 Tenaamstelling:  Caboose 

 

1.5 Contractant 1en contractant 2 zijn een andere wijze van betaling van het onder 1.3 

genoemde bedrag overeengekomen en wel als volgt: 

 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

Artikel 2 Podiumverlichting en geluidsvoorziening 
 

2.1 Indien op grond van artikel 2.2 contractant 2 zelf zorg zal dragen voor de 

geluidsvoorziening zal zij ook zorgen voor een afdoende podiumverlichting en 

enige zaalverlichting. Deze zaalverlichting is echter niet bedoeld als een voldoende 

(disco)verlichting van de zaal. 

 

2.2 De geluidsvoorziening (PA-installatie e.d.) zal geregeld worden door contractant ........ 

Deze zorgt niet / ook voor een geluidstechnicus (doorhalen wat niet van toepassing is). 

 

Artikel 3 Disco-voorziening 

 

3.1 Contractant 2 zal er wel / niet (doorhalen wat niet van toepassing is) in voorzien dat de door 

haar op grond van artikel 2.2 ingehuurde geluidstechnici ook de muziek tussen de sets door 

zullen verzorgen voor een bedrag van € (EUR) ......................  Dit bedrag komt bovenop het 

onder 1.3 bepaalde bedrag. Betaling geschiedt op dezelfde wijze als is overeengekomen ten 

aanzien van het bedrag onder 1. 3 bepaald. 

 

Artikel  4 'Logistieke’ bepalingen 
 

4.1 In de directe omgeving van de locatie dient parkeergelegenheid te zijn voor 10 

personenauto's ten behoeve van contractant 2 en haar technici. Eventuele parkeergelden 

hiervoor zullen voor rekening van contractant 1 komen. 

 

4.2 De locatie zal (in verband met opbouwwerkzaarnheden) voor contractant 2 en haar 

geluidstechnici minimaal vanaf drie uren vòòr de openstelling voor het publiek, 

toegankelijk zijn. Contractant 2 en haar geluidstechnici dienen in dit tijdslot naar eigen 

inzicht te kunnen opbouwen en soundchecken,  in afwezigheid van gasten van contractant 1.   
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4.3 Indien het optreden plaatsvindt op een ander niveau dan het niveau waar de auto's van contractant 

2 en haar technici geparkeerd kunnen worden dient er, in verband met het gewicht van de 

geluidsset, een bruikbare personenlift in het gebouw aanwezig te zijn. Blijkt op de dag van 

het optreden het tegendeel dan is dat voor rekening en risico van contractant 1. Contractant 2 

blijft in dat geval aanspraak houden op de onder 1.3a overeengekomen vergoeding. 

 
4.4 Er dient een afsluitbare kleedkamer aanwezig te zijn die voldoende plaats biedt aan vijftien 

personen en minimaal voorzien is van een tafel, stoelen, verwarming, spiegel, verlichting 

en een stopcontact.  

 

4.5 Er dient een podium aanwezig te zijn waarop het optreden plaats kan vinden. Het 

bruikbare oppervlak van het podium dient tenminste 6 meter breed en 4 meter diep te 

zijn. Voor een optimale show is groter gewenst. 

 

4.6 Indien contractant 2 zorg draagt voor de geluidsvoorziening ex artikel 2.2 dienen er aan 

beide zijden van het podium aansluitingen met vrije groepen te zijn van 2 x 16 ampère, 

aarde en nul. De beide stroomgroepen dienen voorzien te zijn van een deugdelijke 

aarding. Onder geen enkele voorwaarde wordt de geluidsinstallatie aangesloten, indien 

deze aarding niet aanwezig is. Contractant 2 is niet aansprakelijk voor het niet kunnen 

nakomen van haar verplichtingen onder dit contract ten gevolge van het niet aanwezig 

zijn van de in dit artikellid genoemde voorzieningen. 

 
4.7 Vanaf de aankomst tot het vertrek van contractant 2 dient er namens contractant 1 een 

contactpersoon aanwezig te zijn die volledig op de hoogte is van alle met het optreden 
samenhangende zaken. 

 

4.8 Direct na afloop van het optreden moet de band ongehinderd met de afbouw van het 

podium en het inladen van de apparatuur kunnen beginnen. 

 Indien een ander tijdstip van afbouw is afgesproken, dan hier vermelden: 

 

  ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Artikel 5 Eten en drinken 
 

5.1 Contractant 2 en haar geluidstechnici kunnen kosteloos drinken. 

 

5.2 Bij aankomst van contractant 2 dient er voldoende koffie en thee aanwezig te zijn. 

 

5.3 Contractant 1 wordt gevraagd op vrijwillige basis te zorgen voor 20-30 belegde broodjes 

voor contractant 2, beschikbaar na afloop van het optreden. Dit in verband met het 

intensieve karakter van het optreden. 

 

5.4 In de kleedkamer dient een koelkast of koelbox met voldoende frisdrank, water zonder 

koolzuur en bier voor contractant 2 beschikbaar te zijn, inclusief glazen. 
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5.5 Contractant 1 verstrekt kosteloos twaalf (12) eenvoudige warme maaltijden waarvan 1 

vegetarische maaltijd, voor 10 bandleden & 2 technici, voorafgaand aan het optreden, op 

een tijdstip zoals tevoren met contractant 2 overlegd, op de volgende locatie: 

 

 op de feestlocatie 

 Anders, nl.: .......................................................................................... .......... 

............................................................................................. .......................... 

 

 

 

Artikel 6 Genodigden van contractant 2 
 

6.1 Contractant 2 heeft het recht om (met het oog op volgende optredens) maximaal 4 mensen 

uit te nodigen naar het optreden te komen kijken, tenzij anders overeengekomen (zie 

aanvullende bepalingen). Deze mensen gelden, voor de werking van dit contract, als gasten 

van contractant 1 met dien verstande dat zij geen evt. entreegelden verschuldigd zijn. 

Contractant 2 overlegt de aanwezigheid van gasten minimaal een dag voor optreden met 

contractant 1. 

 

Artikel 7 Schade en Diefstal 
 

7.1 ledere schade die contractant 2 of haar geluidstechnici leiden aan instrumenten, apparatuur, 

leden, etc. en welke is veroorzaakt door contractant 1, het publiek of overigens voor rekening 

van contractant 1 behoort te komen, wordt door contractant 1 volledig vergoed tegen de 

(taxatie)waarde en voldaan aan contractant 2 binnen twee maanden nadat de schade is 

vastgesteld. 

 

7.2 Contractant 1 is tevens aansprakelijk voor de schade welke het gevolg is van diefstal van een 

of meer spullen toebehorende aan contractant 2 of haar geluidstechnici. Dit geldt ten 

aanzien van alle spullen van contractant 2 en haar geluidstechnici, zowel in de kleedkamer als 

op het podium c.q. in de zaal, zolang contractant 2 en haar geluidstechnici op de locatie 

aanwezig zijn. 
 

7.3 Contractant 2 kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade welke 

verband houdt met haar optreden. 

 

Artikel 8 Annulering 

 

8.1 Contractant 1 en 2 hebben beiden het recht om tot uiterlijk 1 maand voor de 

afgesproken datum van het optreden deze overeenkomst, zonder opgaaf van redenen 

en zonder verplicht te zijn tot het betalen van welk schadebedrag dan ook, te 

annuleren. 

 

8.2 Annuleren van deze overeenkomst door contractant l later dan 1 maand voor de 

afgesproken datum van het optreden, kan alleen tegen vergoeding van alle reeds door 

contractant 2 gemaakte onkosten en tegen betaling van 50% van de beoogde winst 

van contractant 2. 
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8.3 Contractant 2 kan alleen in geval van een ernstig ongeval of ziekte of overlijden van een 

bandlid of een direct familielid c.q. partner van een bandlid het optreden later dan 1 

maand voor de afgesproken datum annuleren. Dit dient te gebeuren zodra duidelijk is dat 

wegens genoemde redenen het optreden op de afgesproken datum op geen enkele 

redelijke wijze doorgang kan vinden. 

 

8.4 Contractant 2 kan bij annulering op grond van de hierboven omschreven gevallen niet 

aansprakelijk gesteld worden voor eventuele extra te maken kosten door contractant 1. 

Overigens komen alle kosten die reeds door contractant 2 zijn gemaakt in zo'n geval voor 

haar eigen rekening. 

 

8.5 Annulering dient in ieder geval schriftelijk en aangetekend te geschieden. Uiterlijk op de 

dag dat de annuleringsbrief wordt verzonden dient er ook telefonisch aan de wederpartij te 

worden meegedeeld dat de overeenkomst wordt geannuleerd. 

 

Artikel 9 Procesbepalingen 
 

9.1 Mocht er naar aanleiding van de bepalingen in dit contract verschil van mening tussen de 

contractanten ontstaan welke zich niet middels een minnelijke schikking laat oplossen, dan 
is in alle gevallen uitsluitend en alleen de rechter (kantongerecht, rechtbank dan wel het 

gerechtshof) te Utrecht relatief bevoegd om van dat geschil kennis te nemen. 

 

9.2 Mocht het tot een gerechtelijke procedure komen, dan is er geen ruimte voor een 

rechterlijke proceskostenveroordeling. Beide partijen zullen ongeacht de uitkomst van 

het geding, de eigen proceskosten dragen. 
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Aanvullende bepalingen: 

 
...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 

 

................................................................... ................................................................... 

Plaats en datum Plaats en datum 

 

 

 

 

 

................................................................... ................................................................... 

Handtekening (vertegenwoordiger Handtekening (vertegenwoordiger 

van) contractant 1 van) contractant 2 


