Algemene voorwaarden artiest/muziekgroep/act
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
 Contractant 1: opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling,
schriftelijk,via het internet of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen
maken van de door Contractant 2 aangeboden diensten.
 Contractant 2: Aan de Grote Markt Evenementen (ADGM) gevestigd te Groningen.
2. Contractanten verklaren voor nakoming van de in de overeenkomst genoemde voorwaarden borg te
staan.
3. In geval van ziekte van een artiest of andere onvoorziene omstandigheden, waardoor de
mogelijkheid bestaat dat een overeenkomst niet of niet op tijd kan plaatsvinden, dient (ADGM) de
opdrachtgever onmiddellijk te waarschuwen. Indien de overeenkomst dientengevolge niet kan
worden gerealiseerd, zal (ADGM) indien gewenst, zorgdragen voor een vervangende groep, artiest of
ander entertainment. Hiervoor zal geen méérprijs in rekening worden gebracht.
4. Annulering: Als een overeenkomst wordt geannuleerd zijn annuleringskosten verschuldigd:
 Bij annulering tot de 14e dag voordat het evenement plaats zal vinden: 25 % v/d afgesproken
som.
 Bij annulering tot de 3e dag voordat het evenement plaats zal vinden: 75 % v/d afgesproken
som.
 Bij annulering op of na de 3e dag voordat het evenement plaats zal vinden: de volle
afgesproken som.
 Annuleringen worden alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren.
(maandag tot en met vrijdag van 9.00u tot 17.00u) Annuleringen buiten kantooruren worden
geacht te zijn verricht op de eerst volgende werkdag.
5. Voor zover is overeengekomen dat ‘versterkt’ zal worden opgetreden draagt de opdrachtgever zorg
voor stroomvoorziening die aan de veiligheidseisen voldoet. Indien de veiligheid van de artiesten
onvoldoende wordt gewaarborgd door onveilige stroomvoorziening of onveilige stroomvoorziening die
ontstaat door regen of andere weersomstandigheden of lekkage en dergelijke, zal de
artiest/muziekgroep na overleg en met toestemming van (ADGM) gemachtigd zijn het optreden niet te
doen plaatsvinden en is de opdrachtgever gehouden de volledige gage aan (ADGM) uit te betalen.
6. De opdrachtgever zal zorgdragen voor een verwarmde en afsluitbare kleedruimte. Toiletten,
stromend water en spiegel dienen in de directe omgeving aanwezig te zijn.
7. De artiest/muziekgroep heeft recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van
aanwezigheid, en wanneer de artiest/muziekgroep vóór 18.00u aanwezig moet zijn dient de
opdrachtgever zorg te dragen voor een warme maaltijd voor artiest/muziekgroep en crew.
8.

De locatie, waar wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare
laad- en losplaats. Mits anders afgesproken, dient de toegang tot de plaats van het optreden
tenminste twee uur voor aanvang van het optreden geopend te zijn, terwijl dan tevens een
aanspreekbaar persoon aanwezig dient te zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig
op de hoogte is. Indien het podium moeilijk te bereiken is (trappen, en/of obstakels of op meer dan
30 meter loopafstand) dient de opdrachtgever zorg te dragen voor hulp voor transport van
geluidsinstallatie, zowel vóór als ná het optreden.

9. Indien de uitvoering van deze overeenkomst geen doorgang kan vinden wegens het ontbreken van
de benodigde vergunningen bij de opdrachtgever, zal dit niet als overmacht worden beschouwd en
zal de opdrachtgever derhalve gehouden zijn het volledige overeengekomen bedrag aan (ADGM) uit
te betalen.
10. Direct na afloop van het optreden dient de artiest/muziekgroep in de gelegenheid te worden gesteld
ongehinderd met de afbouw te beginnen. Indien dit niet mogelijk is zullen wachturen in rekening
worden gebracht, d.w.z. 10 % van de uitkoopsom per wachtuur. Een deel van een wachtuur wordt
gerekend als zijnde een vol uur.
11. De opdrachtgever draagt zorg voor de juiste vergunning c.q. ontheffingen om de auto of bus van de
artiest/muziekgroep een ongehinderde toegang tot de locatie te verlenen. Eventuele parkeerkosten
zijn voor rekening van de opdrachtgever.

12. Prijs: Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van (ADGM) zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is
aangegeven. (ADGM) is slechts aan de gemaakte prijsafspraken gebonden als de aanvaarding door
de opdrachtgever schriftelijk binnen de aangegeven termijn wordt bevestigd.
13. Betaling geschiedt één week voorafgaand aan het evenement, per bank, tenzij anders is
overeengekomen.
14. Afwijkende, aanvullende of gewijzigde bepalingen en doorhalingen op de overeenkomst zijn pas
bindend nadat ze door (ADGM) schriftelijk zijn bevestigd.

