Contract ‘SGT.PEPPER - CCREVIVAL’
Dit is een overeenkomst tussen:
SGT.PEPPER - CCREVIVAL
info@sgtpepper.be of info@ccrevival.be
Hierna ‘de band’ genoemd, en anderzijds:
.......................................................... (Naam)
.......................................................... .. (Adres)
.......................................................... .. (Postcode + plaats)
.......................................................... .. (Telefoonnummer)
Hierna ‘de organisator’ genoemd.

1.

Overeenkomst

De organisator verklaart de band te laten optreden op …... / …... / ………… voor een tijdsduur
van ± …..h ….. min tegen een onkostenvergoeding volgens de KVR-regeling van 600 EUR
(exclusief PA-installatie / lichtinstallatie en kilometervergoeding).
Aanvangsuur: .. .............. Eindduur: ..............

Pauze: ………(optioneel)

Plaats van het gebeuren: .....................................................................................................
Naam evenement: ................................................................................................................
2.

Bepalingen

2.1.

Alle bijdragen (zoals RSZ, SABAM…) zijn ten laste van de organisator. De band kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele schade aan P.A.-systeem, zaal of publiek.

2.2.

De organisator voorziet het nodige opdat de band tenminste 2 uur voor de aanvang over het podium kan
beschikken voor het opstellen van alle instrumenten en soundcheck. In dit geval om ……….u.

2.3.

Minimale afmetingen van het podium bedraagt 24 m² (bij voorkeur 6x4 meter)

2.4.

Indien het optreden in open lucht doorgaat dient het podium voldoende overdekt te zijn om zowel de band
als de instrumenten tegen de weersomstandigheden te beschermen.

2.5.

Er dienen minstens drie geaarde stroompunten vlak bij het podium aanwezig te zijn.

2.6.

Er dient een verwarmde ruimte te worden voorzien die door de bandleden als kleedkamer kan gebruikt
worden.

2.7.

De geluidsinstallatie (P.A.) wordt voorzien door de band / organisator (schrappen wat niet past) en wordt
bediend door de band / organisator (schrappen wat niet past). Indien de organisator beschikt over een eigen
installatie wordt samen met de band nagegaan of deze voldoet aan alle eisen die opgenomen zijn in de
technische fiche van de band (zie bijlage). Dit wordt vooraf besproken tussen de band en organisator. De
PA-installatie moet op een veilige plaats geïnstalleerd kunnen worden, bij voorkeur wordt de PA-installatie
rondom voorzien van nadarhekken.
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2.8.

De leden van de band en geluidstechnici krijgen de hele avond gratis en vlot drank. De organisator zal voor
hen ook een maaltijd voorzien (7 personen). Begeleidende echtgenoten en/of verloofden moeten in de
gelegenheid gesteld worden samen met de bandleden te kunnen eten.

2.9.

Een gastenlijst van maximaal 15 personen wordt voor de aanvang van het optreden overhandigd aan de
organisator indien het optreden betalend is. Deze personen kunnen het optreden gratis bijwonen.

2.10.

Eventuele schade aangebracht en/of veroorzaakt door het publiek of de organisator aan de persoon en/of
goederen van de artiesten en hun medewerkers, zal door de organisator of zijn verzekeraar worden
vergoed tegen taxatiewaarde. De organisatie vrijwaart de artiesten van aanspraken van derden ter zake.

2.11.

De organisator mag geen mensen inkom weigeren op basis van ras, politieke of religieuze overtuiging.

2.12.

Er moet parking voorzien worden voor minstens 4 voertuigen. Op moeilijke bereikbare plaatsen (bv
kermissen, afgesloten straten …) dient tevens een parkeerplan worden doorgegeven. Eventuele boetes
(geluidsoverlast, verkeerd parkeren tijdens in- of uitladen….) worden door de organisator betaald.

2.13.

Indien de organisator, door eender welke onvoorziene omstandigheden, het optreden niet kan laten
doorgaan zal deze de helft van het overeen gekomen bedrag als schadevergoeding aan de band uitbetalen.
Indien de band door overmacht deze overeenkomst moet breken zullen zij samen met de organisator een
andere datum vastleggen waarop het optreden zal doorgaan onder dezelfde voorwaarden als
overeengekomen volgens het oorspronkelijke contract. In beide gevallen dient de partij die deze
overeenkomst breekt de andere zo snel mogelijk op de hoogte te brengen!

2.14.

De cash uitbetaling gebeurt direct na het optreden, tenzij anders vermeld in dit formulier.

2.15.

De ondertekenaars gaan akkoord met alle voorwaarden. Belgische recht is van toepassing op deze
overeenkomst. Alle geschillen die uit hoofde van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen met
uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar
de artiest is gevestigd.

3.

Eventuele opmerkingen

.. ....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
4.

Totale onkostenvergoeding

..................................... EUR

Dit contract werd in tweevoud opgemaakt te .................................. op ….. / ….. / …….
Gelezen en goedgekeurd
De band
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Technische Fiche Sgt.Pepper/ CCRevival (basis)
1.

Band

Sven: Lead Vocal
Thierry: Rythm/Acoustische gitaar
Carlo: Lead Gitaar / Backing Vocal
Bart: Bass Gitaar
Raf: Keys / Backing Vocal
Tom: Drum
2.

Stageplan

3.

Technieker

Wij brengen onze eigen fronttechnieker mee. Gelieve contact met hem op te nemen voor verdere
info en een gedetailleerde technische fiche:
Thomas Schoofs - info@TsAudio.be
+32479 67 46 47
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