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- ALGEMENE VOORWAARDEN - 
 
BELASTINGEN De vermelde gage(s) op deze overeenkomst zijn netto; derhalve is de  

opdrachtgever verplicht alle belastingen, premies en sociale lasten af 
te dragen aan de desbetreffende instanties, tenzij anders staat vermeld. 

AUTEURSRECHTEN Opdrachtgever dient te voldoen aan de eventueel BUMA- en/of 
Stemrarechten. 

VOORSCHOTTEN Indien er op de overeenkomst staat vermeld dat er een voorschot 
betaald  moet worden, is de overeenkomst voor entertainment pas 
bindend als dit voorschot is betaald. De overeenkomst is ten opzichte 
van Tino’s Entertainment bindend als de getekende overeenkomst in 
het bezit is van Tino’s Entertainment. 

KLEEDRUIMTE Opdrachtgever zorgt voor een afsluitbare kleedruimte in de 
onmiddellijke nabijheid van het podium. 

CONSUMPTIES  Artiest(en) ontvangt van de opdrachtgever een redelijk aantal 
consumpties van eenvoudige aard, te weten 1 per persoon per half uur. 
Bestrijkt optreden twee of meerdere dagdelen, dan ontvangt artiest(en) 
tevens een lunch en/of diner. 

TOEZICHT Opdrachtgever zorgt voor toezicht op alle toebehoren van de 
desbetreffende artiest(en), dit vanaf het moment dat de eerste 
materialen zijn uitgeladen tot aan het moment alle materialen zijn 
ingeladen. Eventuele toegebrachte schade veroorzaakt door het 
publiek en buiten de schuld om van de werknemer(s), zal verhaald 
worden op de opdrachtgever. 

VERGUNNINGEN Opdrachtgever is aansprakelijk voor de vereiste vergunningen 
wettelijke verplichtingen van speelruimte en de veiligheid van de 
aanwezige personen. 

OVERMACHT In geval van overmacht hebben geen der partijen recht op 
schadevergoeding. Het niet verkrijgen van een vergunning evenals 
weersinvloeden kunnen nooit als overmacht worden gezien. Indien 
voorstelling door deze factoren niet kan plaats vinden is opdrachtgever 
toch verplicht om netto-gage te voldoen. 

OPTREDEN TV Een optreden voor televisie of een optreden in het buitenland (buiten 
de Benelux) hebben voorrang boven een optreden in Nederland. 
Contractant 2 dient dit tenminste vier weken vooraf, schriftelijk mee te 
delen aan Contractant 1. 

FACTURATIE Facturatie geschiedt via loonadministratiekantoor Nightingale 
Productions (http://www.nightingale.nl) door middel van een factuur. 

BETALING De gage dient uiterlijk 2 weken voor datum van optreden overgemaakt 
te worden op bankrekening Nightingale Productions. 

AFDRACHTEN Sociale afdrachten worden verricht door Nigtingale Productions, 
Leliestraat 25 te ’t Zand; 
Vergunning voor arbeidsbemiddeling CBA/A 93.0186| 
Ingeschreven bij de KvK te Alkmaar onder nr. 37050641 
Nr. Omzetbelasting 8022.48.378.B.01 
Beschikking nr. 285.6036 van het Min. Van Financiën 
Nr. Loonbelasting 8022.48.378.L.1 

INNING Alle aan de inning van de gage, kosten en vergoedingen, verbonden 
gerechtelijk en/of buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van 
de nalatige partij. 

WANPRESTATIES Bij het niet nakomen van deze overeenkomst, of bij wanprestaties, 
zullen de gedeputeerden alle schade en lasten door de nalatige partij 
vergoed krijgen. Vermeerderd met gerechtelijke en/of 
buitenrechtelijke kosten. 


