ALGEMENE VOORWAARDEN v1.0 – aug 2020
1.
De organisator verklaart meerderjarig te zijn. De organisator verklaart geen tussenpersoon te zijn
en volledige verantwoordelijkheid te nemen.
2.
De organisator verklaart met de prestaties en de voorstelling van de artiest bekend te zijn en deze
te aanvaarden.
3.
De organisator staat in voor het aanwezig zijn van alle vereiste vergunningen en kan zich bij het
ontbreken daarvan of niet in regel zijn niet op overmacht beroepen. Alle btw, taksen, auteursrechten
(Sabam; Unisono; SACD; …) en bedrijfsvoorheffing op buitenlandse artiesten zijn ten laste van de
organisator.
4.
De artiest is niet verantwoordelijk voor ongevallen in het publiek of schade aan goederen van de
organisator of de zaal, veroorzaakt door hemzelf (behoudens door bedrog of zware fouten) of derden.
Indien er toch recht zou zijn tot enige schadevergoeding dan is deze beperkt tot het contractbedrag. Elke
vordering tot schadevergoeding moet binnen de 8 dagen na het voorvallen van de schade per aangetekend
schrijven worden meegedeeld aan Congé Payé.
5.
Indien het optreden voor om het even welke reden niet kan doorgaan (dit geldt ook wanneer niet
aan alle voorwaarden van het contract voldaan is), tenzij om redenen van overmacht, is de organisator
verplicht het volledige bedrag binnen de 5 werkdagen via overschrijving te vereffenen. Wanneer de artiest
al ter plaatse is, dan gebeurt dit meteen cash. Dit geldt ook wanneer er minder dan 20 toeschouwers
aanwezig zijn of wanneer er een vertraging is van meer dan 30 minuten. In dat geval kan de artiest echter
beslissen om het optreden toch te laten doorgaan. We geven er graag de voorkeur aan om het optreden
opnieuw in te plannen.
6.
In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de organisator binnen de 60
kalenderdagen voor de voorstelling, zal de organisator aan Congé Payé een schadevergoeding betalen:
- 25% van de contractprijs bij annuleren tussen 60 en 20 dagen voor de geplande voorstellingsdatum
- 50% van de contractprijs bij annuleren tussen 20 en 14 dagen voor de geplande voorstellingsdatum
- 75% van de contractprijs bij annuleren tussen 14 en 3 dagen voor de geplande voorstellingsdatum
- 100% van de contractprijs bij annuleren minder dan 3 dagen voor de geplande voorstellingsdatum
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7.
De artiest is gemachtigd dit contract zonder verdere gevolgen te verbreken in geval van overmacht.
Hiermee wordt bedoeld: ziekte of ongeval, motorpech, onvoorziene verkeersproblemen, sterfgevallen in de
familie van één of meerdere groepsleden, natuurrampen, ontbinding van de groep. De organisator zal
hiervan ten spoedigste op de hoogte worden gesteld.
8.
Bij gebrek aan tijdige betaling wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een
intrest van 1% per maand aangerekend, waarbij iedere begonnen maand wordt beschouwd als zijnde
verlopen, alsmede een forfaitaire schadeloosstelling van 10% op het verschuldigde bedrag, met een
minimum van € 125.
9.
Elke schade aangebracht en/of veroorzaakt door het publiek of de organisator aan instrumenten
en bijhorend materiaal van de artiest, wordt door de organisator vergoed tegen taxatiewaarde. Dit bedrag
kan dezelfde avond opgeëist worden. De organisator staat in voor de veiligheid van alle materiaal en
persoonlijke bezittingen van de artiest en begeleiders. Hij/zij wordt verantwoordelijk gesteld bij diefstal,
tenzij hij/zij aantoont redelijke inspanningen ondernomen te hebben om dit te vermijden.
10.
De organisator verleent toestemming tot verkoop van cd's en merchandising en stelt hiertoe
voldoende ruimte ter beschikking.
11.
Indien het publiek en/of de organisator zich voor of tijdens het optreden racistisch of
discriminerend profileert, dan heeft de artiest het recht het optreden te staken en zal de artiest alsnog de
afgesproken gage ontvangen.
12.
Mondelinge afspraken hebben geen invloed op deze overeenkomst. Elke wijziging, doorhaling of
aanvulling moet door beide partijen worden ondertekend.
13.
De organisator is aansprakelijk voor alle eventuele kosten voortvloeiende uit acties voor het
bekomen van de verschuldigde bedragen.
14.
Voor alle betwistingen aangaande de geldigheid en uitvoering van het contract, zijn enkel de
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper bevoegd.
15.
Bij voorkeur: Mensen spreken mensen. Schriftelijke correspondentie graag naar volgend adres:
Muziek- & Straattheaterburo Congé Payé; Blauwpoortakker 6 te 8954 Westouter.
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