. naam ondernemer//zaaleigenaar:
ad r e s:
!.a,UtA piA "lA rp"cS

Dhr.l{.}ianzeÈ
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telefoonnummer:
naam manager:

adres:.

Rein

Í{oonark
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, hierna te noemen:Contractant I, en

l:{unti.ng5,
IIe }on, íJ ndê rl antts

vertegenwoordigendede groep/artist(en):

te:

.! rnhêlo
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ÊT.A(EÉS

hierna te noemen: Contractant II,
overeengekomendat bovenvermeldegroep/adist(en) zal(zullen) optreden op
ïr j., la.
in zeal:

1-

s.I t,.^5

-êê-tr,

nt

te:

a d re s :

r-Lsrool l

/

3 u rg , l' a u v e s t ra a t

telefoonnummervan de zaal:
2. De werkzaambedenzullen plaats vindenvan 2'1.30
tot
begrepeniD totaal plm. 7"ie lr
mrnutenvoor pauzes.

3 . Het netto-honorarium bedraagt J 1t00,-

(zegge:

23.30

uur,

vi.iftienhonderdstd,

. netto), inclusief reis-, vefblijf- en vervoefskosten.
Betaling door Contractant I van het netto-honorarium zal op de helft van de overeengekomen speeltijd geschiedenàan ContractantII oÍ aan de gevolmachtigdevertegenwoordiger van Contractant II, en wel in contanten.Als gevolmachtigdevertegenwoordiger van Contractant II geldt alleen degenedie bii uitbetaling een door Contractant II
ondertekendekwitantie overlegt.
I-r c 1 . 2
v lo o :
x ? ^ n ir.
4. Bijzo n d erheden: ortrè:àr
t
+
Ir n o et een goed I)odiun v a n n in . I x
rL t r. a a n $ e z ig z ijn ê n
teve n s êen behoorl ijkê k le e d ru irn t e
.
co n ,qu n!ties 5 r.p.
incl.. ro a d ie s
5. Het bovenvermeldebedrag is netto;derhalve komen allê belastingen (zoals LB, AOW,
KWL, AKW, GAK-premies en BTW) voor rêkening van Contractant I, die voor afdracht van deze belastingên bij de desbetreffendeinstanties garant staat en zorg
oraagr.
6. De kosten, te heffen door het Bureau voor Muziekauteursrechten(BUMA) te Amstêrdam, komen voor rekening van Contractant L
1. Contractant II is verplicht zich te houdenaan de voorschriften, imtructies en aanwijzingen van Contractant I en verbindt zich naar beste kunnenop te treden. Indien
Contractant II een groep musici betreft zal deze groep het recht hebbenhet geluidsvolume te produceren als bij deze groep gebruikelijk is.

B. Contractant I verklaaIt met de prestaties van Contractant II alleszins bekendte zijn.
9 . Contractant II is verplicht stipt op tiid, tenminste 30minuten voor de aanvangvan het

optreden, in het afgesprokengebouwaànwezigte zijn met al hetgèenzii voor het optreden nodÍg heeft. Zij is verplicht zich terstond nà aankomst bij ContractantI te
melden. Contractant II is verllicht uiterlijk 5 minuten voor de aanvangÉn het optreden speelklaar aanwezig te zijn op de plaats van optreden en op het aÍgesproken
uur aante vangen,

10 . Contractànt II is verplicht zorg te dragen dat hun benodigdecoBtuums, rekwi6ieten,
apparaten, instrumenten, enz. zich in goede toestand bevinden en voldoen aan de
eventuelebepalingenbetreffende veiligheid, eÍ2.
11. Iedere schade. aangebrachtaan inÊtrumentenetc. vaD Contractant II en veroorzaaLt

door publiek dat zich op het toneel en/of in de kleedkamer(s) bevindt, wordt door
Contractant I volledig vergoed tegen taxatiewaarde van deze instrumenten etc., en
s'el binnen 2 maandennadat eventueleschadeis toegebÍacht, ult te betalen door Contractant I aan ContractantII.
12 . Contractant 2 behoudt zich het recht voor in geval van radio,/T. V. optreden of bui Lenlandsetournee (dit te overleggenmet deugdelijke contracten) dit contract te annu.leien of te verplaatsen in onderling overleg.

