RIDER%&%%Arnout%Van%den%Bossche%%
“De%Relatiefluisteraar”%
versie&23/10/2015&

%
Licht%
!
Bediening% lichttafel% en% geluidstafel% gebeurt% door% de% technici% van% de% zaal% zelf% (tenzij% anders% afgesproken).%
Arnout%heeft%dus%geen%eigen%technieker%mee,%maar%spreekt%een%aantal%cues%ter%plaatse%af%met%de%technieker%
van%de%zaal.%
%
Alle!theaterlicht!dient!geplaatst/gehangen!volgens!bijgevoegd!lichtplan!voor!aankomst!artiest.!
Hazer:!wordt!gebruikt!als!die!er!is.!
Zaallicht!op!dimmer!!
!

Geluid%
!
Degelijke!P.A.!installatie!conform!grootte!van!de!zaal.!
Sennheiser!EW100!–!HSP2!Headset!wordt!zelf!meegebracht.!!
Spare!draadloze!handheld!door!zaal!te!voorzien.!!
Mini!jack!+!DI!te!voorzien!voor!aansluiting!Ipad.!Graag%testen%op%voorhand%aub.!

%

Podium%&%Decor:%
!
Speelvlak:!minimum!7x7!m!/!hoogte!zaal:!min!5m!
De!vloer!moet!zwart!zijn,!zoniet,!gelieve!een!balletvloer!te!voorzien.!
Zorg%ervoor%dat%de%eerste%rijen%bezet%zijn,%héél%belangrijk%voor%een%comedy&voorstelling!%
Graag!ook!een!proper!glas!en!spuitwater!op!het!podium!te!voorzien.!
%

Opbouw!scene:!
• 2x!banner!(zelf!mee)!
• 1x!Flipchart!(zelf!mee)!
• 1x!pupiter!(optioneel)!of!tafel!(door!zaal!te!voorzien)!
%

Hospitality:%
!
•
•

%

•

Catering:!graag!twee!uur!voor!het!aanvangsuur!van!de!voorstelling!een!lichte!maaltijd!voor!1!persoon!
voorzien,!tenzij!anders!afgesproken.!Graag!frisdranken!en!koffie!in!de!backstage.!
Loge:!Graag!een!nette,!afsluitbare!kleedkamer!voorzien!met!(warm)!stromend!water,!spiegel!en!schone!
handdoeken.!
Parkeren:!graag!1!gratis!parkeerplaats!voorzien!en!minimum!1!man!om!te!helpen!lossen!en!laden.!

Bij%vragen%of%problemen%:%
!
Techniek:!Arnout!Van!den!Bossche!/!++!32!(0)!484!789!823!–!info@comedix.be!!
Management!/!Promo:!!Chris!Verhaeghe!!/!++!32!(0)!473!!564!527!–!chris@5to9.be!!

1. Betaling:
Betalingen gebeuren via overschrijving en dit na ontvangst factuur.
Gage, boekingscommissie, vervoerskosten en mogelijke partages worden gebundeld in 1 factuur; volledige facturatie door de artiest zelf.
Bij gebrek aan volledige 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 € 100.
De uitkoopsom is verschuldigd vanaf de ondertekening van de overeenkomst en blijft verschuldigd, zelfs ingeval de voorstelling uiteindelijk niet
plaatsvindt, tenzij om redenen van overmacht. In geval van overmacht (staking, brand, ongeval, ziekte,…) wordt de overeenkomst verbroken en dit
zonder dat één van beide partijen een recht op schadevergoeding kan doen gelden.
2. Verplichtingen als organisator:
De organisator verklaart met de prestaties en voorstelling van de artiest bekend te zijn en deze te aanvaarden.
Contractanten verklaren meerderjarig te zijn.
De organisator verklaart uitdrukkelijk dat de artiest het recht heeft ingeval van een buitenlandse tournee of een tv-optreden de datum van de
voorstelling in onderling overleg te verplaatsen (maximaal 1 jaar). De artiest verbindt zich ertoe van deze clausule geen misbruik te maken.
De technische fiche met verplichtingen voor de organisator maakt als bijzondere voorwaarde integraal deel uit van deze overeenkomst. Indien de
technische fiche nog niet voor handen is of nog niet volledig is, wordt de technische fiche uiterlijk één week voor de voorstelling aan de organisator
overgemaakt. De vereiste catering wordt tevens vermeld in de technische fiche. De artiest behoudt zich het recht toe om een show niet te laten
doorgaan indien aan de technische vereisten en/of speelomstandigheden zoals bij de boeking overeen gekomen niet voldaan wordt.
Geluids-, film- en foto-opnames door de organisator of door derden (waarop de organisator toeziet) zijn strikt verboden tijdens het optreden,
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de artiest. De organisator dient er ook voor te zorgen dat het programma niet wordt
uitgezonden langs radio en televisie, behoudens voorafgaande toestemming van de artiest. Alle aanvragen voor interviews, fotosessies e.d. dienen aan
5to9 Management gericht te worden (contact via chris@5to9.be).
De artiest heeft recht op 10 gastenkaarten per voorstelling. Indien de organisator deze in verkoop wil brengen bij een uitverkochte shows, kan dat
enkel na toestemming van 5to9 Management.
Op de gebruikelijke gastenkaarten na, dienen tickets uitsluitend te worden verkocht aan toeschouwers en kunnen ze in geen geval worden gebruikt
voor commerciële doeleinden (bvb., maar niet beperkt tot sponsordeals), tenzij na uitdrukkelijke toestemming van 5to9 Management. Tickets kunnen
zonder overleg aan groepen verkocht worden tot groepen van maximaal 25 personen. Grotere groepen zijn bespreekbaar, maar enkel mogelijk na
toestemming van 5to9 management
De organisator verleent de artiest het exclusieve recht tot verkoop van eigen DVD’s / CD’s / boeken en andere merchandising in de hall of foyer,
waarbij de inkomsten integraal toekomen aan de artiest. Hij verleent eveneens toestemming tot promotionele acties (bvb. sampling) die artiest i.s.m.
productiesponsors organiseert.
Elke schade aangebracht en/of veroorzaakt door het publiek of de organisator aan instrumenten en bijhorend materiaal van de artiest, wordt door de
organisator volledig vergoed tegen taxatiewaarde. 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.
De artiest heeft geen verplichtingen inzake fiscaliteit en sociale lasten ten aanzien van de stagehands en het technisch en ander personeel in dienst
van of diensten leverend voor de organisator voor de voorstelling. Alle bijkomende kosten en verplichtingen zoals publiciteit, auteursrechten,
douanerechten en accijnzen, taksen, BTW en belastingen van welke aard ook, sociale zekerheid en vergunningen, die indirect of direct een gevolg zijn
van het plaatsvinden van de voorstelling, vallen integraal ten laste van de organisator en kunnen onmogelijk verhaald worden op de artiest. De
organisator staat in voor het bekomen van de vereiste vergunningen. Op eenvoudig verzoek van de artiest moet een kopie van de verplichte
vergunningen getoond kunnen worden.
3. Publiciteit:
De organisator engageert zich om deze voorstelling maximaal te promoten en op te nemen in de publiciteitskanalen die van toepassing zijn
(seizoenskrant, programmatie-publicaties, online-promotie via website, facebook, etc…).
De artiest zal aan de organisator publicitair materiaal ter beschikking stellen (bvb. affiches, flyers, persfoto’s, persteksten,..), al dan niet tegen betaling
aan onkosten. De affiches zullen in elk geval uitgehangen worden, zelfs indien de voorstelling bij voorbaat uitverkocht is. De organisator mag het
publiciteitsmateriaal niet te koop aanbieden.
Alle extra aanvragen voor interviews, fotosessies e.d. dienen aan 5to9 Management gericht te worden (contact via chris@5to9.be).
4. Sponsoring:
Indien het evenement is gesponsord of medegeorganiseerd door een commercieel of niet-commercieel bedrijf, of indien het een benefiet betreft,
moet dit in voorafgaande toestemming zijn met de artiest en 5to9 Management.
Geen enkele vorm van reclame wordt op het podium toegelaten als dit niet gebeurt met toestemming van de artiest en 5to9 Management. (contact
via chris@5to9.be)
5. Overmacht en ziekte
Indien een optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van ziekte van de artiest, ten gevolge van enig overheidsbevel of andersoortige
overmacht, zijn de contractanten gerechtigd de overeenkomst als geschorst te beschouwen.
Ingeval de artiest omwille van overmacht, ziekte of een andere onvoorziene omstandigheid de overeenkomst niet kan uitvoeren, zal de organisator
hiervan ten spoedigste op de hoogte gesteld worden. Indien het optreden helemaal niet kan doorgaan, zal door beide partijen in onderling overleg
naar een nieuwe datum of een alternatief programma worden gezocht. De organisator kan in geval van overmacht geen schadevergoeding eisen van
de artiest.
6. Wanprestatie en geschillen
De organisator waarborgt een ordelijk verloop van de voorstelling en waarborgt aan de artiest een repetitietijd in dezelfde omstandigheden als tijdens
de voorstelling. De organisator waarborgt dat de voorstelling tijdig kan starten.
Indien de artiest optreedt in combinatie met andere groepen/artiesten, wordt hij door de organisator vooraf op de hoogte gebracht van de andere
acts en van de volgorde van de optredens.
Indien de organisator de bijzondere voorwaarden en speelvoorwaarden niet nakomt tijdens het optreden, kan de artiest de voorstelling beëindigen.
De organisator blijft de uitkoopsom in deze volledig verschuldigd.
Ingeval van een partage-regeling, kan de organisator geen vrijkaarten weggeven zonder de toestemming van de artiest. Commerciële acties waar
media-partners vrijkaarten kunnen weggeven, zijn bespreekbaar mits overleg met 5to9 Management. (contact via chris@5to9.be)
Bij geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst is het Belgisch recht toepasselijk.

