Whatever

B&B

OVEREENKOMST ……

1. Heden, “datum”, werd tussen “uw naam” en Whatever B&B overeengekomen dat laatstgenoemde
zal optreden op “te spelen datum”.
Zaal: “zaal + adres”.
2. De werkzaamheden zullen plaatsvinden van “tijd” tot “tijd”.
3. Het bruto honorarium bedraagt € xxx,xx inclusief reis- en vervoerskosten.
(Zegge: tweehonderdvijftig euro)
4. Betaling zal geschieden direct na de overeengekomen speeltijd.
5. Het onder "3" genoemde bedrag is incl. 6% B.T.W. "BUMA"-rechten komen voor rekening van de
zaalhouder.
6. Indien deze overeenkomst niet binnen veertien dagen na dagtekening is geretourneerd, kan deze
overeenkomst als vervallen worden beschouwd. Telefonische boeking, geen retour..
7. De werkgever verklaart met de prestaties van Whatever B&B alleszins bekend te zijn.
8. De werkgever dient er voor zorg te dragen dat de zaal waar opgetreden wordt, minimaal anderhalf
uur voor aanvang van het optreden voor het duo beschikbaar is.
9. Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van enig overheidsbevel of als gevolg
van andere overmacht, zijn werkgever en Whatever B&B gerechtigd de onderhavige overeenkomst
als geschorst te beschouwen. Het niet verlenen door de overheid van een muziek- of dansvergunning
wordt niet als overmacht beschouwd; de werkgever behoudt de verplichting tot uitbetalen van het
honorarium aan het duo.
10. Indien Whatever B&B op weg naar de zaal van optreden moeilijkheden ondervindt, van welke
aard dan ook, waardoor de mogelijkheid bestaat dat zij niet op tijd in de zaal van optreden aanwezig
kan zijn, dient zij onverwijld de werkgever te waarschuwen.
11. Whatever B&B is verplicht, indien ze door ziekte of ongeval verhinderd is de overeengekomen
datum op te treden, dit terstond aan de werkgever te laten weten.
12. De werkgever is verplicht tijdens de speelduur een redelijk aantal gratis consumpties aan te
bieden.
13. Whatever B&B is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies en aanwijzingen van de
werkgever en verbindt zich naar beste kunnen op te treden.
14. Gebruik van geluidsinstallatie door derden is niet toegestaan.
15. Whatever B&B

http://www.duowhatever.nl
info@duowhatever.nl

Werkgever:

