Voorwaarden HvO Music & Books Draaiorgel & Accordeon Entertainment
Praktisch:
HvO Music & Books /Hiddo van Os verplicht zich tijdig op de plaats van het optreden aanwezig te zijn. Standaard is dit 60 minuten
van te voren, tenzij anders is aangegeven.
2. Bij slecht weer behoudt Hiddo van Os zich het recht optreden buiten te weigeren, wanneer dit schade aan zijn kostuum of materiaal, of
gevaar in enige andere vorm kan opleveren. In zulke gevallen zal worden getracht direct een oplossing te vinden, door bijvoorbeeld het
tijdstip, de plaats of invulling van het entertainment aan te passen.
3. De opdrachtgever zorgt voor een redelijke kleedkamer.
4. De opdrachtgever zorgt voor een parkeerplaats voor personenauto en (bij grote straat-acts) een aanhangwagen dichtbij de locatie
5. De opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de prestaties van HvO Music & Books.
6. Alle benodigde vergunningen en aansprakelijkheidsverzekeringen worden verzorgd door de opdrachtgever (indien van toepassing).
7. Beide partijen verklaren meerderjarig te zijn, of bij minderjarigheid de bevestiging te hebben laten medeondertekenen door hun
wettelijke vertegenwoordiger(s).
Financieel:
8. Op de website www.hiddovanos.nl staat de actuele prijslijst. Deze geldt op het moment dat een boeking geplaatst wordt, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
9. Betaling door de opdrachtgever aan HvO Music & Books dient vóór optreeddatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen. De betalingstermijn op rekening bedraagt 7 dagen.
10. Bij het in gebreke blijven van betaling wordt een herinnering gestuurd. Mocht ook dan de betaling achterwege blijven, zal de verdere
communicatie omtrent de betaling verlopen via de belangenorganisatie voor artiesten, het Artiesten Belangen Centrum (ABC).
Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
11. De opdrachtgever heeft tot een maand voor de datum van het optreden het recht het optreden gratis te annuleren. Indien het optreden
door de opdrachtgever geannuleerd wordt tussen een maand en een week voor de datum van het optreden, is de opdrachtgever verplicht
50% van de uitkoopsom te betalen, indien dit in de week van het optreden wordt gedaan is de opdrachtgever verplicht 75% van de
uitkoopsom te betalen.
12. Iedere schade aangebracht aan materialen van HvO Music & Books veroorzaakt door publiek, brand, deelnemers, of andere buiten de
verantwoording van HvO Music & Books vallende oorzaken, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen de huidige waarde
van het materiaal en wel binnen 1 maand nadat eventuele schade is toegebracht, uit te betalen door de opdrachtgever aan HvO Music &
Books.
13. De VAR verdwijnt per 1 mei 2016. Opdrachtnemers en opdrachtgevers kunnen per 1 mei gebruik maken van modelovereenkomsten .
Als gewerkt wordt volgens een modelovereenkomst is er geen sprake van loondienst en hoeft u als opdrachtgever geen loonheffingen in
te houden en te betalen. Voor de uitvoering van de opdracht / boeking zal door HvO Music & Books / Hiddo van Os gewerkt worden
conform de modelovereenkomst/geen werkgeversgezag, opgesteld door de Belastingdienst nr. 9101586370-1 van 07-10-2015. Te
vinden op de website www.belastingdienst.nl.
Overig:
14. Het niet binnen vijf dagen na datum optreden schriftelijk melden van wanprestaties van deze overeenkomst aan HvO Music & Books
doet alle aanspraak op eventuele schadevergoeding vervallen.
15. Beide partijen erkennen dat HvO Music & Books / Hiddo van Os nimmer verantwoordelijk is voor geschillen welke kunnen
voortvloeien uit deze overeenkomst.
16. Indien Hiddo van Os door ziekte of ongeval verhinderd is op te treden, zal hij dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever laten weten.
De opdrachtgever heeft hierbij recht op een doktersverklaring. HvO Music & Books zal behulpzaam zijn bij het zoeken naar een
eventuele vervangende act of datum.
17. HvO Music & Books is onder geen beding aansprakelijk voor schade aan personen en/of publiek en/of goederen en/of vastgoed van de
opdrachtgever.
18. De opdrachtgever zorgt voor eventuele verplichte vergunningen voor het uitvoeren van het entertainment al dan niet met muziek en
versterking.
19. HvO Music & Books is verplicht zich te houden aan de redelijke voorschriften en instructies van de opdrachtgever, mits deze geen
betrekking hebben op de artistieke prestaties. HvO Music & Books heeft het recht het geluidsvolume te produceren zoals dit bij
zijn/haar optreden gebruikelijk is.
20. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.
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