Leveringsvoorwaarden
www.puurnl.nl

info@puurnl.nl

De nederpop (cover)band PuurNL, Vertegenwoordigd door Jan Paul de Vries, wonende Rijksweg
4, 9792 PA te Ten Post, telefoonnr 06-53315484, email: info@puurnl.nl
(Hierna te noemen: PuurNL)
Hanteert de volgende leveringsvoorwaarden:
1. Een optreden van PuurNL is altijd in opdracht van een opdrachtgever. Deze opdrachtgever heeft een
overeenkomst voor een optreden van PuurNL op een overeengekomen locatie en tijdstip. Zowel schriftelijk als
mondelinge overeenkomsten zijn mogelijk.
2. Duur van het optreden: 3 x 45 minuten tenzij anders overeengekomen.
3. De voor een optreden overeengekomen gage wordt door opdrachtgever direct na het optreden contant
voldaan of via overschrijving op rekeningnummer NL21INGB0652159451 t.n.v. J.P. de Vries te Ten Post voldaan.
Indien opdrachtgever kiest voor overschrijving dient hij dit vooraf kenbaar te maken en zorg te dragen dat de
overeengekomen gage minimaal 5 werkdagen voor de datum van het optreden op bovengenoemde rekening
staat. Indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven kan PuurNL eisen dat contante betaling voorafgaand
aan het optreden wordt gedaan.
4. Indien opdrachtgever het optreden organiseert en bekostigt als privé rechtspersoon (dit in tegenstelling tot
een bedrijf, vereniging of instantie) is overeenkomstig de uitzondering in de artiestenfictie geen inhoudingen van
loonheffing en sociale lasten door de opdrachtgever verschuldigd.
5. Indien opdrachtgever het optreden organiseert en bekostigt als een bedrijf, vereniging of instantie zal PuurNL
op verzoek van de opdrachtgever een volledig ingevulde gageverklaring aanleveren.
6. PuurNL zorgt voor een deugdelijke geluidsinstallatie en zal bij het te produceren geluidsvolume zoveel als
technisch mogelijk rekening houden met de wensen en aanwijzingen van opdrachtgever.
6. Opdrachtgever zorgt ervoor dat PuurNL naar behoefte van consumpties wordt voorzien. Buiten de
muzikanten van PuurNL geldt dat ook voor de eventueel meegebrachte geluids- en lichttechnici.
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ALGEMENE BEPALINGEN
1. PuurNL verplicht zich in volledige bezetting tijdig aanwezig te zijn en tenminste 10 minuten voor
de aanvang van het optreden speelklaar te zijn.
2. Opdrachtgever verklaart met de muzikale prestaties van PuurNL bekend te zijn. PuurNL heeft het
recht het geluidsvolume te produceren zoals dat bij PuurNL gebruikelijk is. Het produceren van
geluidsvolume geschiedt in onderling overleg, met als kanttekening dat opdrachtgever zich er van
tevoren van op de hoogte stelt wat voor PuurNL gebruikelijk is. Het gebruik van een decibelmeter
met stroomonderbreking wordt afgewezen, tenzij anders overeengekomen is.
3. PuurNL verplicht zich te zullen houden aan de aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever
en verplicht zich naar beste kunnen op te treden.
4. Opdrachtgever staat garant voor (het gedrag van) zijn gasten. Alle letsel en schade aan personen
en instrumenten/apparatuur van PuurNL als gevolg van wangedrag van gasten van opdrachtgever,
dienen door opdrachtgever geheel te worden vergoed.
5. PuurNL is verplicht ervoor zorg te dragen dat de benodigde apparatuur, instrumenten etc. zich in
goede staat bevinden en voldoen aan de geldende veiligheidseisen.
6. Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van enig overheidsoptreden of andere
overmacht zal de overeenkomst als geschorst worden beschouwd. Het ontbreken van vergunningen is
géén overmacht en opdrachtgever blijft in dat geval verplicht de volledige gage aan PuurNL te
betalen.
7. Indien PuurNL op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal
opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. PuurNL zal onmiddellijk alle nodige maatregelen treffen
om zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te arriveren.
8. PuurNL zal, indien door ziekte of ongeval verhinderd op te treden, dit terstond aan opdrachtgever
laten weten. Opdrachtgever heeft recht op een doktersverklaring. PuurNL zal haar uiterste best doen
behulpzaam te zijn bij het zoeken naar een eventuele vervangende band.
9. Ingeval opdrachtgever besluit tot annulering, of tot verandering van de datum van het optreden,
komen de eventuele kosten voortvloeiend uit verplichtingen die PuurNL is aangegaan met betrekking
tot dit optreden voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten kunnen betrekking hebben op
onder andere (annulering van) huur van geluidsinstallatie en/of vervoermiddelen. PuurNL zal deze
kosten declareren bij opdrachtgever met overlegging van de betreffende facturen. Bij annulering is
opdrachtgever naast bovengenoemde kosten aan PuurNL verschuldigd een vergoeding afhankelijk
van het tijdstip van annulering:
-

tot 30 dagen voor de overeengekomen datum van het optreden: 10% van de overeengekomen gage.
tot 14 dagen voor de overeengekomen datum van het optreden: 25% van de overeengekomen gage.
tot 7 dagen voor de overeengekomen datum van het optreden: 40% van de overeengekomen gage.
binnen 7 dagen voor de overeengekomen datum van het optreden: 50% van de overeengekomen gage.
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10. PuurNL behoudt zich het recht voor in geval van een radio- of tv- optreden of een buitenlandse
tournee (en dit kan aantonen door overlegging van een deugdelijk contract) deze overeenkomst op te
schorten naar een in onderling overleg vast te stellen datum. Deze opschorting dient te geschieden
minimaal 5 dagen voor de datum van het overeengekomen optreden. In geval van opschorting zal het
overeengekomen optreden plaatsvinden binnen 6 maanden na de oorspronkelijk overeengekomen
datum onder dezelfde condities als in deze overeenkomst gemeld
11 . In geval van overmacht voor PuurNL om het optreden te doen plaatsvinden op het
overeengekomen tijdstip, behoudt opdrachtgever zich het recht voor om deze overeenkomst te laten
voortduren, in die zin dat opdrachtgever dan het recht heeft om genoemd optreden te laten
plaatsvinden onder dezelfde condities binnen een termijn van zes maanden na het overeengekomen
tijdstip.
12. PuurNL is verplicht ervoor zorg te dragen dat de benodigde apparatuur, instrumenten etc. zich in
goede staat bevinden en voldoen aan veiligheidseisen. Opdrachtgever draagt zorg voor
stroomvoorziening die aan de veiligheidseisen voldoet. Indien de veiligheid van de artiesten
onvoldoende wordt gewaarborgd door onveilige stroomvoorziening of een onveilige situatie die
ontstaat door lekkage, regen of andere weersomstandigheden en dergelijke, is PuurNL gemachtigd
het optreden niet te doen plaatsvinden en is opdrachtgever gehouden de volledige gage aan PuurNL
uit te betalen.
13. Indien één der contractanten aanleiding heeft te stellen dat de ander zich niet aan de bepalingen
heeft gehouden, doet deze binnen vijf dagen na afloop van deze overeenkomst hiervan per
aangetekende brief melding aan de andere contractant.
14. Geschillen, voortgekomen uit deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in het arrondissement waar opdrachtgever is gevestigd.

