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Blauwpoortakker 6
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Schriftelijke overeenkomst nr

12.345_

tussen “NAAM ARTIEST/GROEP”, vertegenwoordigd door Vincent Vergalle van Congé Payé en
en “BEDRIJF/VERENEGING”, vertegenwoordigd door mevrouw KLANT/CONTACTPERSOON
Tussen beide partijen wordt het volgende overeengekomen:
 Optreden: NAAM ARTIEST/GROEP/ACT
datum:
concept:

Context optreden:

Dag + Datum + start en stoptijdstip
doorlopend voorstellingen, 20’ per voorstelling, met een
tussenpauze. Tijdens de tussenpauze worden via omroeper &
muziek nieuwe toeschouwers gelokt voor de volgende
voorstelling.
halloweenavond

 Praktisch:
plaats aanmelden
opbouw tent
plaatsing tent

Markt Aartrijke
De opbouw start 1,5u voor starttijdstip 1e voorstelling
De opstelling van de tent verreist een oppervlakte van 4m op
7m. Dit voor een tent van 3m breedte en 6m diep. De tent kan
op asfalt opgezet worden.
Ingang tent = voorzijde tent = 3m breed.
De plaats moet vlot bereikbaar zijn met wagen en
aanhangwagen (nummerplaat = XXX XXX)

locatie plaatsing tent:
afbraak tent
contactpersoon ter plaatse:
contactpersoon Congé-Payé:

Na te vragen bij aanmelden
0,5u na de laatste voorstelling wordt gestart met de afbraak
van de tent
Mevrouw XXX CXXX, 0497/ XX XX XX
Vincent Vergalle; 0473 823 328; vincent@conge-paye.be

 Catering: Voldoende drank te voorzien voor 2 personen aan de tent.
Vergetarische maaltijd voor 2 personen.

 Technisch:
elektriciteit

 Prijs:
betaling:
facturatiegegevens:

Organisator voorziet 2 gescheiden elektrische circuits van
230V/16A tot op 5m van de plaats van opbouw tent
XXX€ (inclusief BTW en inclusief verplaatsingskosten)
€XXX via reserveringsfactuur 14XX van Congé-Payé in bijlage.
Saldo €XXX cash te betalen aan artiesten voor start optreden.
XXXX
XXXX
XXXX

Voorwaarden artiesten
1.

De voorstelling is geschikt voor alle openluchtmanifestaties. De opstelling van de tent verreist een open ruimte van 7 X 4 meter
De plaats van opstelling is gemakkelijk te bereiken met wagen en aanhangwagen. Deze blijven in de nabijheid van de tent.
Er is elektriciteit voorzien op max 5 meter van de plaats waar de tent komt.

2.

De voorstelling is niet geschikt als kinderanimatie. Dit moet blijken uit de plaats van de opstelling. (niet tussen de kinderanimatie) en blijkt uit alle
publiciteit.

3.

Bij hevige wind- en stormweer kan de voorstelling niet doorgaan. Indien artiest reeds ter plaatse is, wordt de volledige uitkoopsom + de vervoerskosten
aan de organisator aangerekend. Idem indien er geen mogelijkheid is om de tent te plaatsen.

4.

De wegbeschrijvingen en de toegangsbewijzen voor 4 personen (bij betalende evenementen) 14 dagen op voorhand naar: adres

Algemene voorwaarden
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 of 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.
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 annulatie tussen 100 en 20 dagen voor de voorstelling
- 50% van de contractprijs bij annulatie tussen 19 en 14 dagen voor de voorstelling
- 75% van de contractprijs bij annulatie tussen 14 en 3 dagen voor de voorstelling
- 100% van de contractprijs bij annulatie na 3 dagen voor de voorstelling
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.

voor akkoord,
Vincent Vergalle

Klant

Gelieve ondertekend contract terug te mailen op vincent@conge-paye.be
Opsturen kan ook:
Theaterburo Congé-Payé
Dienst Administratie
p/a Blauwpoortakker 6
8954 Westouter

