
ARBEIDSOVEREENKOMST

ondêíg€têkênde, KonÍaktant l: (naem) De

adres: Pastoor l ï i l lemstraat 5

t€leíoonnummer: U44Uz-J-J\r(l t3a4

optrêdênde namens/daartoe gemachtigd door)*
verklaa tê hsbbên gsëngageerd (naam menagêr. .gemachtiqd-e oÍ orkestleider):

t  r1t5 f l r r5cn-Lano Hoatou9 5 tu l  icneven Lnoen Kontraklant ll,

l ïeledele Heer Jo Dohmen

woonptaats: Elsloo

JongerencentruÍ! LJtopia

die (zijn orkest, bestaande uit 5 pers.)' optredende, ên bekend als)' ondêr dê naaÍn)':

KaYak
ovêrêenkomstig de aanwijzingên vgn konlraktant I op zal laten )'treden,

a) opi  14 d.celber vrLjoag 1S?3

plaatvgsbou!í)l,laasland Centrufi

lelefoonnummer: a44A2 - 35?5

Dê wêrkzaamhêden, zullen plaalsvinden;

Burg, [r]aenenstraat

te: E1s1oo

uur,- tussen*li)" 20.00 uur en4qtl' 23,00
ên het betreft hgt verzorgen van een showoplreden&ffgryélt{Í

Kontraktant ll maald zich sterk tegênover Kontraktant I aan bovengenoemde verplichtingen le voldoen, waarvoor
hl/oí de orkestleider (mêdê voor zljn ork€stledên )'tegen ovèrlegglng van €6n door Kontíaktant ll ondort€kênde

kwitantiê, van Konlraktant I een gage ontvangt van f. 1. 250 
' 
== NEÏÏO,

z6ggo: twaal lhonderdvi j f t iggulden I ' let to

Kontraktant I en/of degêne namens wie hii opÍeedt, oí gemachtigd is, zal, daar hij als ,,werkgever" gekenmerK
moêl worden, vorplicht ziln gaíant te staan ên zorg tê dragen voor aÍdracht van loonbelastlng, a,o.w.-premiê ên
verder alle wettelijk voorgêschreven belastlngên b|| de desbetrêfÍende Instantles.

De uitbstaling van de gage aan Kontraktant ll oÍ de orkestleider dient te geschieden op de hellt van het optreden in
konlant€n, gt)OlRydÍt;

.- is en/of verblijÍskostên zijn voor rêk€ning van Kontraktant<'y' ll)', en b6dragên,n.v.t.

Kontraktant I vêrklaarl dat d€ Bt MA-rêchtên voor dlydeze )' optreden(s) zijn voldaan.

Kontraktant I verklaart te zullen zorg dragen voor een redêlijk tê achten aantal konsumplles alsmgdê voot redêlUk
t€ achtên oauzes.

Kontraktant lvelklaart tevêns kennis te hebbên gênomen van de blizondere bepalÍngen op de achterzude en
bêschouM deze ala deêlvan dezê ovêre€nkomst.

Bilkomende bepalingên:

1r optreden [4aximaal 3 x 45"minuten
2r Zêr l  moet i ,v.n.  opstel len varaf  1?.0C uur open zi j .

Aldus gedaan In duplo, t€ Beider

Kontraktant I,

dê 16 septembe.

KonÍaklant II,

l loonplaatsen

)' D@rhal.n wat nbr va. roépa.6lns 1..

19 73



LOONBELASTING

LOONVERDELINGSVERKLARING
ten dlenste van de hemnS.van de loonbelastlng en de premleheff lnS ingevolge de sociale verzekeringswetten ten
àa']zren van àn e( ren 0te oee Lttmàken r 'an een gêzelschàD.

A. In te vullen door de inhoudintsplichtige/werkgeyer

Naa"1 orkest. Sroep or àrder Seze </l-dp:

Bet.ei t  her opr.eder rei
à;";"'"')

(iaó àr oihr.hrhÊ)

oP:

Aantal artiesten dat van het gezelschap deel Lr

Naam van de inhoudingsp icht ige/werkgever:

Wonendè of gevestrgd te:

voor het oPtreden van het geze schap overeenet k""^,9:.d,.',1.8" j,.; *;;; ";-;" - 
i".,, .,"11" .;.."*;,.;"..d ;Í.")

B. In te vullen door de leider,of de vertegenwoordiFer ven het gezelschap

orde-gete.erce -  \  f \  t  t ' " -  r .  \ t  \cr  t^-d

le ider/vertegenwoordiger van voornoemd geze schap,

wonende ter . . . l..LA^.-l -i .'-r-:.= (. r, ,:,: \ í)--1Á..-l c\ a.-
.a !  ,  r  <\  |  /

U ( n'- \'\rli ,-c \ '' 'z
verklaart  hrerbi j  met betrekkinS tot het onder \doelde optreden:

dat van het ter zake overeeng€komen bedrag as loon (m€t inbegrip van eventuele individuele onkosten-

vergoedingen) moet worden toegerekend aan het optreden van de art iesten die deel ui tmaken van het

geze schap f  Í21-{ : t  
-  

;

-  dat làatstbedoe d bedrag moet worden verdeeid onder de onderscheidene art iesten zoa s hiefna is aangegeven.

l
Naam en voor etters lvo edig adres ,  Loon Í Í let  inbegr p vanr\aam en voor etters I vo edrg adres , Loon Ír'ret nbeSr P va
keerr lÈieni4m) !  eventuee indiv iduele

onKostenverSoed nSen

r  . ) .  ta; ; -1 * ."- . r  ] r, i.!,9= .9'xjv
, ;  i l , .

Go nd I  k lenoten op de 4hÈ4.d)

Deze oon.ercel rg. ,er l  ar i rg moel .oor de Li tbetal int  J\<4t
de onder A bedoe de rr  l -oLd ing,pl  c l  1,ge/*er l .  ge\ er!Ètr ' í  et

Jffig"otot'"i o"i-g *o"d"n i',gele.e'd br1
n è/êror !àr deTe ,erI  a. ing feeír  tot  ge,olgde oncer A bedoe 0e Inrroucrngspl chtrge/werkSeve!:?EFrnrer

dat als loon van de onderscheidene art  esten wordt aansemerkt

TOELICHÏINC

van het gezelschap overeengekomen bedrag.

Loonb.hltinr tri l3c ' t07830

een evenredig deel van het voor het opireden
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de Somma van
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