Algemene Bepalingen Artiestencontracten Hi Ho Silver Management:
1.

De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de stijl, het niveau en de prestaties van de artiesten.

2.

De artiesten verplichten zich het optreden naar beste kunnen in te vullen en rekening te houden met
de wensen en aanwijzingen van Hi Ho Silver en de opdrachtgever ter plekke.

3.

De opdrachtgever zorgt voor een afsluitbare kleedruimte met spiegel en voldoende stoelen. De
artiesten verplichten zich de kleedruimte achter te laten in de staat waarin die werd aangetroffen.

4.

Bij versterkte optredens dient de opdrachtgever te zorgen voor deugdelijke stroomvoorziening: 1 vrije
groep van 220V 16 Amp direct bij het podium, tenzij anders vermeld in het contract.

5.

De opdrachtgever dient te zorgen voor twee gratis parkeerplaatsen in de directe nabijheid van de
locatie, tenzij anders vermeld in het contract.

6.

Artiesten hebben recht op minimaal 2 consumpties per persoon, per uur aanwezigheid.

7.

Artiesten dienen 15 minuten voor aanvang van het optreden speelklaar te zijn, tenzij anders
overeengekomen. Eventuele soundchecks dienen dus vóór die tijd plaats te vinden.

8.

Bij problemen, geschillen of andere onvoorziene omstandigheden ter plaatse, dient door de opdrachtgever onmiddellijk telefonisch contact te worden opgenomen met Hi Ho Silver via 06 2122 3034.

9.

Hi Ho Silver is in het bezit van een geldige inhoudingsplichtigenverklaring. Bij een fictief
dienstverband, draagt Hi Ho Silver zorg voor de juiste afdracht van de loonbelasting en sociale
verzekeringspremies. De opdrachtgever is daarvoor dus niet aansprakelijk maar dient wel een kopie
van de verklaring te bewaren. Download hier: http://www.hihosilver.nl/inhoudingsplichtigenverkl.pdf.

10. Opdrachtgever dient te voorkomen dat er door bezoekers schade wordt toegebracht aan apparatuur en
instrumenten. Hi Ho Silver is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van of schade toegebracht aan
het instrumentarium of andere bezittingen van de artiest.
11. Hi Ho Silver is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van of schade toegebracht aan bezittingen
van de opdrachtgever.
12. Het niet nakomen van deze overeenkomst door een der contractanten, heeft een onmiddellijk
opeisbare boete tot gevolg ter grootte van de totale uitkoopsom zoals berekend aan de opdrachtgever,
vermeerderd met eventuele proceskosten, tenzij sprake is van overmacht.
13. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, is er bij annulering door de
opdrachtgever het volgende percentage van de overeengekomen uitkoopsom verschuldigd:
Annulering 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 85%
Annulering tussen 1 - 3 maanden voorafgaand aan het optreden: 50%
Annulering tussen 3 - 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25%
Annulering langer dan 5 maanden voor het optreden: 10%
14. Gevallen waarin de opdrachtgever niet beschikt over de voor het optreden noodzakelijke vergunningen,
worden niet gezien als overmacht.
15. Het podium (of de speelplek) dient stevig, droog en horizontaal te zijn. Bij buitenoptredens moet er
een deugdelijke overkapping zijn. Als door weersomstandigheden gevaar ontstaat voor gezondheid of
instrumenten/apparatuur, kan artiest besluiten niet op te treden / een gestart optreden af te breken.
De opdrachtgever moet zorgen voor een alternatieve locatie (binnen) waar het optreden kan doorgaan.
16. Wanneer sprake is van overmacht door ziekte, dient een doktersverklaring te worden overlegd.
17. Indien het voor de artiesten wegens overmacht niet mogelijk is de werkzaamheden uit te voeren, zal Hi
Ho Silver alles in het werk stellen een goed alternatief te bieden voor maximaal dezelfde uitkoopsom.
18. Eventuele Buma/Stemra-kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
19. Als artiesten op weg naar de locatie vertraging oplopen en niet op het afgesproken tijdstip aanwezig
zullen zijn, dienen zij onmiddellijk contact op te nemen met Hi Ho Silver.
20. Artiesten dienen voor het optreden aan Hi Ho Silver kopieën van geldige paspoorten te overleggen en
zich tijdens de werkzaamheden te kunnen legitimeren.
21. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de betalingscondities zoals contractueel overeengekomen,
wordt hij/zij geacht van rechtswege in gebreke te zijn. Eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke
invorderingskosten komen dan eveneens geheel voor rekening van de opdrachtgever.
22. Iedere aanspraak ter vergoeding van schade direct verband houdend met dit contract, vervalt indien
niet binnen 5 dagen na speeldatum bij Hi Ho Silver gemeld per aangetekend schrijven.

