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I.Indien een optreden niet kan worden gerealiseerd tengevolge van enig overheidsbevel of andersoortige overmacht, zijn de
contractanten gerechtigd de overeenkomst als geschorst te beschouwen.
2.In geval van andere onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, waardoor voor één van de contractanten de
mogelijkheid ontstaat dat het optreden niet of niet op tijd kan plaatsvinden, dient de betreffende contractant de andere partij
direct te waarschuwen.
3.Indien contractant 2 als gevolg van onvoorziene omstandigheden verhinderd is het optreden te doen plaatsvinden dan is
Rafael Hekker verplicht zorg te dragen voor een gelijkwaardig alternatief voor contractant I onder dezelfde voorwaarden als
vermeld in deze overeenkomst.
4.In geval van overmacht voor contractant I om het optreden te doen plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip, houd
contractant 2 zich het recht voor om deze overeenkomst te laten voortduren, in die zin dat contractant 2 dan het recht heeft om
genoemd optreden te laten plaatsvinden onder dezelfde condities op een nader overeen te komen tijdstip. Indien contractant 1
vijfenveertig dagen voor het overeengekomen tijdstip van het optreden de overeenkomst definitief wenst te ontbinden zonder dat
er sprake is van bovengenoemde overmacht of onvoorziene omstandigheden, dan is deze verplicht de helft van het
overeengekomen bedrag te betalen. Indien contractant I dertig dagen voor het overeengekomen tijdstip van het optreden de
overeenkomst definitief wenst te ontbinden zonder dat er sprake is van bovengenoemde overmacht of onvoorziene
omstandigheden, dan is deze verplicht het totaal overeengekomen bedrag te betalen. (In alle redelijkheid)
De aanbetaling dient tenminste 2 weken na ondertekening van overeenkomst overgemaakt te zijn op rek. nr Rafaël Hekker
Music Productions ABN/ Amro Iban: NL46ABNA0489783481 (De aanbetaling is nodig ter voorfinanciering van het te houden
optreden).Let op: uw aanbetaling is uw formele goedkeuring van deze overeenkomst. Deze overeenkomst gaat in op het moment
van ontvangst van uw aanbetaling door Rafaël Hekker Music Productions. Bij niet tijdige ontvangst van de aanbetaling behoudt
artiest het recht voor om de overeenkomst eenzijdig en zonder in gebreken stelling van rechtswege te ontbinden.
5.Behoudens overmacht zal bij het niet nakomen van deze overeenkomst door de contractant die in gebreke is gebleven aan de
benadeelde contractant een schadevergoeding worden betaald, die gelijk is aan tenminste eenmaal het totaal van het
overeengekomen bedrag als genoemd in artikel 3.
De schadevergoeding zal zijn verschuldigd wegens contractbreuk en kan terstond worden gevorderd. Indien de werkelijke
schade voor de benadeelde contractant hoger is, komt het meerdere eveneens voor rekening van de in gebreke gebleven
contractant. Alle kosten, daaronder begrepen deurwaarder kosten, procedures en rechtskundige bijstand, die voor de
contractanten ontstaan door contractbreuk, komen ten laste van de contractant die deze breuk heeft veroorzaakt.
6.Indien er is overeengekomen dat contractant I zorg zal dragen voor maaltijden ten behoeve van contractant 2 voor het aantal
personen zoals vermeld op deze overeenkomst, dan is zij verplicht hierin te voorzien. Mocht contractant I nalaten hierin te
voorzien, dan dient deze direct een vergoeding van 15,00 euro (zegge vijftien euro) per persoon te betalen voor aanvang van het
optreden.
7. Het produceren van geluidsvolume geschied in onderling overleg waarbij gebruik word van een decibel meter met
stroomonderbreking wordt afgewezen, tenzij anders overeengekomen.
8.Contractant 2 is verplicht ervoor zorg te dragen dat de benodigde apparatuur, instrumenten etc. zich in goede staat bevinden
en voldoen aan de veiligheidseisen. Contractant I draagt 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, is contractant 2
gemachtigd het optreden niet te doen plaatsvinden en is contractant I gehouden het totale overeengekomen bedrag aan
contractant 2 uit te betalen.
9.Contractant I staat garant voor de veiligheid van de groep/artiest, technisch personeel en zakelijk begeleider. Contractant I is
aansprakelijk voor alle persoonlijk letsel en de daaruit voortvloeiende kosten, daaronder begrepen exploitatieverlies, voor zover
dat letsel is veroorzaakt door publiek dat zich zonder toestemming van contractant 2 op het podium en/of in de kleedkamer
bevindt., Podium en kleedkamer zijn slechts toegankelijk voor personen die daarvoor toestemming hebben van contractant 2.

lO.Contractant I is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van, of materiële schade toegebracht aan goederen_behorend aan
contractant 2, tenzij de oorzaak hiervan te wijten is aan opzet, grove schuld of nalatigheid van contractant I of van personen die
zich dienen te houden aan de aanwijzingen of opdrachten van contractant 1, met uitzondering van contractant 2. Bier of ander
soort vloeistoffen gooiende gasten moeten direct tot de orde worden geroepen of verwijderd van de optreed locatie. Schade
hierdoor zal wel volledig worden vergoed door de “dader” Zie 10.2
11. Contractant 2 kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel etc., aangebracht door derden..
12. Contractant 2 behoud zich het recht voor 4 personen te introduceren. 13.Contractant 2 dient de overeengekomen
werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten. Contractant 2 draagt er zorg voor dat door zijn of haar werkzaamheden niet
wordt gehandeld in strijd met wettelijke bepalingen, verordeningen of andere overheidsvoorschriften. 14. 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. 15. Geschillen,
voortgekomen uit deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar
contractant 2 is gevestigd.

