
CclNTFIACT No. :

naam ondernemer/zaaleigeÍaar : Dhr, Dobnan

adres: ltoliaweg l

wêrd tussen

telefoonnummer:

naam manager:  : le in unt inga

adres:. l : loo]lark ] ieron,OnderfangF

vertegenwoordigende de groep/altist ( en): ri-0Ài

hierna te noemen: Contractant II,

Le tournee (dit te overleggen met deugdelijke

te: Els_1o9...

, hierna te noemen: ContractantI, en

te: Àrnhen

en l,orÍG TÁ,!j" ilrtiÍIlt Aril..r tIiE stiAKr,ts

overeengekomen dat bovenvermelde groep/artist ( en) zal(zullen) optleden op

vr i jdag I  d.ec.  |  7?
in zaal: Geneenêcap shui s

telefoonnummer van de zaal:

2. De werkzaamheden zullen plaats vinden van 19.00 tot 22.34 uur, waarin

begrepen in totaal plm. zíe 4 minuten voor pauzes.

3. Het netto-honorarium bedraagt Í 850r- (zegge: acht. l tonderdvlj Í t igê1d.

netto), incluÊieI reis-, verblijf- en vervoerskosteD.
Betallng door Contractant I van het netto-honoràrium zal op de helft van de overeen-
gekomen speeltijd geschieden aan Contractant II of aan de gevolmachtigde veftegên-
woordiger van Contractant II, en wel in contanten. Als gevolmachtigde vertegenwoor-
diger van Contractant II geldt alleen degene die bij uitbetaling een door Contaactant II
ondedekende kwitantie overlegt.
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5. Het bovenvermelde bedrag iB netto;derhalve komen alle belastingen (zoals LB, AOW,
KIVL, AKW, GAK-preriies en BT\t) voor rekeníng van Contractant I, die voor af-
dracht van deze belastingen bij de deÊbetreffende instanties garant 6taat en zorg
d raa91.

6. De kosten, te heffen door het Bureau voor Muziekauteursrechten (BUMA) te AmÊter-
dam. komen voor rekening van Contractant I.

?. Contractant II iÊ verplicht zich te houden aan de voorÊchrilten, instructies ên aan-
wijzingen van Contractant I en verbindt zich naar beste kunnen op te treden. Indien
Contractant II een groep musici betreft zal deze groep het recht hebben het geluids-
volume te produceren als bij deze groep gebruikelijk is.

8. Contractant I verklaaft met de preÉtaties van Contractant II alleszins bekend te zijn.

9, Contractant II is verplicht stipt op tijd, tenminste 30 minuten voor de aanvang van het
optreden, in het afgesproken gebouw aanwêzig te zijn met al hetgeen zij voor het op-
treden nodig heeft. Zij is verplicht zich terstond na aankomst bij Contractant I te
melden. Contractant II is verplicht uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van het op-
tleden speelklaar aanwezig te zijn op de plaats van optreden en op het afgespfoken
uur aan te vangen.

10, Contractant II is verplicht zorg te dragen dat hun benodigde costuums, rekwisieten,
apparaten. instrumenten, enz. zich in goede toestand bevinden ên voldoen aan de
eventuele bepalingen betreffende veiligheid, enz.

11, Iedere schade. aangebracht aan instrumenten etc, van Contractant II en veroorzaakt
door publiek dat zich op het toneel errlof in de kleedkamer(s) bevindt, wordt door
Contractant I volledig vergoed tegen taxatiewaarde van deze instrumenten etc., en
wel binnen 2 maanden nadat eventuele schade is toeEebracht. ult te betalen door Con-

te: . . .  .b] le loo ( l )
actres:
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tractant I aan Contractant IL

12. Contractant 2 behoudt zich het recht voor in geval optreden of bui -
contract te annu:
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13. Het is Contractant II niet toegestaan om voo! en tiidens het optreden en de pauzes in
de zaal te vertoeven.

14. Contractant II mag zonder voorafgaande schrifteliike toestemming van Contractant I
geen andere engagementen of uitnodigingen tot optreden aanvaarden op dezelfde
datum,/data als de in artikel 1 genoemde datum(data).

15. Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van enig overheidsbevel
oI à]s gevolg van andere overmacht, zijn contractanten gerechtigd de onderhavige
overeenkomat als geachorst te beschouwen, Indien deze avond (middag) een dans-
avond (middag) betreft, wordt het niet-verlenen van de dansvergunning door de over-
heid echter niet als overmacht beachouwd en is Contractant I verplicht het volledige
honorarium te betalen aan Contractant lI, eventueel verminderd met de reiskosten
voor zover die nog niet gemaakt zijn.

16. Contractant II dient met een degelijk voertuig te rijden. Contractant I behoudt zich
ten alle tijde het recht voor de wagen in geval van àutopechJ te laten controleren op
deugdelijkheid door de ANWB.

1?. Indien Contractant II, op weg naar de in artikel I vermelde zaal vàn optreden moei-
lijkheden ondervindt, van velke aard ook, waardooÍ de mogelijkheid bestaat dat zij
niet op tijd in de zaal van optreden aanwezig kan ziin, dient Contractant II onver\{rijld
Contractant I te waarschuwen (zie de in adikel I vermelde telefoonnummers ).

18. Contractant II is vêrplicht, indien ze door ziekte of ongeval verhinderd is op de over-
eengekomen data/datum op te treden, dit terstond en tijdig per telegram aan Con-
tractant I te laten weten. Indien telegrafiech bericht onmogeliik is, zoals o. a. tijdens
weekends en feestdagen, dient een en ander met twee getuigen telefonisch te geschie-
den. Contractant I heeft het recht, indien haar ziekte of ongeval van Contractant II
wordt gerapporteerd, door een harerzijda benoemd controlerend geneeeheer een on-
derzoek te doen instellen.

19, Behoudens overmacht zal bij niet nakomen van deze overeenkomst door een der par-
tijen een schadevergoeding, gelijk aan tenminste éénmaal het aan ommezijde ver-
melde honorarium, moeten worden betaald door de nalatige partii aan de andere. De
Êchadevergo€ding zal ziin verschuldigd wegens het enkele Ieit \,an contractbreuk en
kq! terstond worden opgevorderd. Alle kosten te dier zake te maken, alsmede de-
zulÈê om de in gebreke zijnde partij tot Èakor ing Cer overig€ verplichÈingen te áoed-
zaken, zowel in als buiten rechten, komen ten laste van de contractvetbrekende par-
tij. Deze schadevergoeding zal door Contractant I eveneens gevorderd kunnen ivorden
indien het optreden van Contractant II in strijd is met de normaal geldende zedeliike
normen. Tevens is de contractverbrekende contractant gehouden aIIe schade te ver-
goeden, die voor de andere contractant zal ontataan, zulks in de meest uitgebreide
zin, daaronder begrepen de kosten van exploitatie, procedures, advokaten en procu-
reura,

20. Indien een van Contractanten aanlêiding heeft te mogen stellen dat de andere Con-
tractant zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, doet
êerstgenoemde contractant hiervan birnen 3 dagen na de datum/data van optreden zo
uitvoerig mogelijk melding per aangetekende brief aan de andere contractant.

21. Contractant II ontvangt van Contràctant I een redelijk aantal gratis consumptieavan
eenvoudige aardr t.w. per persoon tenminste één consumptie per 1: uur t i jdens
speeltijd inclusief de pauzes indien het een dànsmuziek verzorgende groep betreft,
en tenminste één consumptie per perioon indien het een àttractie betreÍt die niet
langer dan eel1 hall uur optreedt.

22. Indien deze overeenkomst niet binnen 5 dagen nà dagtekening getekend is geretour-
neerd naar het in bijgaand sthrijven vermeld adres, kàn deze overeenkomst als ver-
vallen worden beschouwd. De overeenkomst kan tevens als vervallen worden be-
schouwd indien de andere Contractant deze niet binnen 5 dagen na dagtekening heeft
geretourneerd naar het in biigaand schdiven vermelde adres.

23. ceschillen,
uitzondering
tfactant II.

24. CoÍtractanten verklaren
overeenkomst te hebben
voogden.

voortkomende uit deze overeenkomst zullen door alle padijen zonder
worden voorgelegd aan het Kantongerecht in de woonplàats van Con-
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LOONBELASTING
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LOONVERDELINGSVERKLARING
ten dlenste van de heff ing van de loonbêlast ng en de premieheffng ingevolSê de so.ia e verzekeringswetten ten
aanziÊn van art iesten die deel ultmaken van een lezelschàD.

A. In tê vullen door de inhoudingsplichtigê/werkgêyêr o
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Yan het gezelschap

le lder/veftegenwoordiger van voornoemd gezelschaP,

Àon.naê re: . C.4,i ,^- C<.,,-

vefklaad hierbi j  ínet betfekking tot  het ondel bedoelde oPÍeden:

dat van het ter zake overeengekomen bedrag als loon (met inbegriP van event lele individuele onkosten_

vergoedingen) moet worden toegerekend aan het oPtreden van de art iesten di-"  deêl ui tmakên van het

sezelschaD Í ï  \ (2,  l

-  dat laatstbedoeld bedraq moet worden verdeeld onder de onderscheidene art  esten zoals h erna ls aangegeven.

Naam en voor etters Vol ledig adres Loon met inbegrip van
eventue e individuele
onkostenvergoedinSên
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Deze Loonverdel ngsverklaring moet vóór de uitbet iDeze oor\eroel ng ,e l làr i rg Í"oel  .oor de u rbetà.1;r t  \dí  iet tF"ergero -re, l  bêd àg worder '18ele ero br j
d-  o lcer A oedoeae nhoud rgspl .chl iSe/we' [8e/e ' ,  Hel  r let  r r le.e êl  d.  Ceze ter ' ldr l18 lee-I  lo l  8evol8d- olcer A 0e00ece nnouo,rgsPrLcnrte/we-(8eve ,
dat " l t  

loo,t  ."1 de ordergche dene art  este' l  
^ordt "drgerêr(t  ee1 e,elr-drg deel vè1 te1 loor net oplreoen

van het Sezelschap overeengekomen bedraS.
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