Algemene bepalingen
1. De Organisator zal een getekend exemplaar van deze overeenkomst zo snel mogelijk en ten laatste
14 dagen na ontvangst terugsturen aan het correspondentieadres van de Artiest. Na deze datum kan
het optreden door de Artiest niet worden gegarandeerd.
2. Alle lasten en kosten naar aanleiding van het Optreden zoals publiciteit, taksen, auteursrechten,
vergunningen vallen ten laste van de Organisator die ze onmogelijk kan verhalen op de Artiest door ze
af te houden van de overeengekomen vergoeding.
3.Reclame waarin Stephan Siro vermeld of gepubliceerd word met naam en/of foto dient op voorhand
schriftelijk overlegd te worden met Stephan Siro.
4. De Organisator verbindt zich er toe alle huur- en verzekeringsverplichtingen (o.a. met betrekking
tot BA, diefstal, brand, waterschade enz.) die bestaan voor de duur van het optreden, op zich te
nemen.
5. Eventuele schade aangebracht en /of veroorzaakt door het publiek of de Organisator aan
instrumenten en/of ander materiaal van de Artiest, zal door de Organisator of zijn verzekeraar worden
vergoed tegen taxatiewaarde binnen de 8 kalenderdagen.
6. De Organisator verbindt er zich toe, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Artiest
geen geluids- en/of beeldregistraties te maken van het optreden noch te dulden dat derden dergelijke
registraties maken. Bij overtreding van deze regel zal zonder ingebrekestelling een forfaitaire
vergoeding van 125,00 euro aangerekend worden voor de portretrechten.
7. Indien het optreden door onvoorziene omstandigheden (ziekte, ongeval van één van de leden) niet
kan plaatsvinden, zal de Artiest de Organisator hiervan onmiddellijk waarschuwen.
8. De Artiest behoudt zich het recht voor tot maximaal 30 dagen voor de datum van het optreden af
te zien. Op verzoek van de Organisator zal de Artiest de Organisator de nodige stavingsstukken
bezorgen.
9. Indien het Optreden om eender welke reden onderbroken of afgelast wordt buiten de gevallen
onder 7. en 8. zal de Artiest alleszins worden uitbetaald alsof het optreden helemaal had plaats
gevonden.
10.Er dienen 3 parkeerplaatsen in directe nabijheid van het podium gereserveerd te zijn, deze dient
gereserveerd te blijven, voor, tijdens en na de voorstelling.
(Duidelijk aangegeven met het logo en/of de naam van Stephan Siro)
11.Er dient een afsluitbare voorbereidingsruimte voorzien te zijn waar uitsluitend Stephan Siro zich
kan voorbereiden en het podium en/of speeloppervlak dient min. 8 x 5 meter te zijn.
12. Gelieve drank en een lichte maaltijd te voorzien voor Stephan en alle eventuele medewerkers van
aankomst tot en met vertrek.
13.Er dient een stroomvoorziening te zijn van 220v in directe nabijheid van het podium en in de
voorbereidingsruimte.
14.Er dient een muziekinstallatie voorzien te zijn die CD/Mp3 compatibel is en waar Stephan gebruik
van kan maken.(tenzij expleciet anders vermeld en/of afgesproken per mail)
15.Het publiek mag tijdens de voorstelling zich alleen ophouden aan de voorzijde van het podium.
16.Tussen de voorzijde van het podium en het publiek dient minimaal 2 meter ruimte te zijn.
17.De Organisator geeft de toestemming aan Stephan Siro om gebruik te maken van special effecten
in de vorm van vuur, rook, confetti en/of streamers. Eveneens word de toestemming gegeven tot de
verkoop van de geluidsdragers, DVD’s, foto’s, stickers, T-shirts, goocheltrucs en dergelijke in de
locatie waar het optreden plaatsvind. De plaats van de verkoopstand zal in onderling overleg worden
vastgesteld.
18.De inrichter/organisatie is verantwoordelijk voor alle bovengenoemde omschrijvingen.
19.Het niet aanwezig zijn of deels niet aanwezig zijn van één of meerdere van bovengenoemde
punten geeft Stephan Siro het recht van het geplande optreden af te zien. De opdrachtgever blijft wel
verplicht tot betaling van de totale gage van de voorstelling.
20. Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Eventuele geschillen voortkomend uit
deze overeenkomst zullen beslecht worden door de bevoegde rechter van het arrondissement van het
correspondentieadres van de Artiest.
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Betalingscondities
*Factuur niet ondergeschikt aan BTW
*Al onze facturen zijn betaalbaar te Arendonk, contant zonder enige aftrek.
*Bij laattijdige betaling is een intrest verschuldigd van 10% per aangebroken maand vanaf de
vervaldatum van de onkostennota
*De vervaldatum voor de betaling van een factuur bedraagt 8 kalenderdagen
*Bij onrechtmatige niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, zal zonder voorafgaande
ingebrekestelling, aan de klant een forfaitaire som van 15% van het totaalbedrag, met een minimum
van negentig euro, verschuldigd zijn als schadevergoeding.
*Bij een annulatie van een bevestigde boeking per mail zal de opdractgever 50% van het totaalbedrag
aangerekend worden met een minimum van 250,00 euro. Indien de termijn echter 30 kalenderdagen of
minder bedraagd zal 100% van de vergoeding aangerkend worden.
*Bij een annulatie van een volledige of gedeeltelijke reeks shows die gepland en bevestigd zijn per
mail of contractueel ondertekend is zal de opdrachtgever 50% van de totaalprijs van de geannuleerde
reeks/data verschuldigd zijn en dit zonder voorafgaande ingebrekstelling. Eveneens zal dit worden
vermeerderd met een administratieve kost ven negentig euro.
* Onvoorziene wijzigingen of extra aanpassingen op vraag van de klant zullen supplementair worden
aangerekend.
*Eventuele klachten dienen ons toe te komen binnen de acht dagen.
*Bij betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Turnhout bevoegd.
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