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Algemene voorwaarden  

 

 
Definities 
De opdrachtgever : de organisator van een voorstelling die de diensten van de 

Stichting TheaterINEZiatief inzet. De organisator kan een rechtspersoon zijn of een 
natuurlijk persoon. 

De opdrachtnemer: de Stichting TheaterINEZiatief. 
De overeenkomst:  een schriftelijke  overeenkomst waarin de opdrachtgever en de 
opdrachtnemer (i.c. de Stichting TheaterINEZiatief) vastleggen dat de 

opdrachtnemer een voorstelling zal laten verzorgen voor de opdrachtgever tegen 
betaling van een uitkoopsom eventueel verhoogd met een vergoeding voor 
auteursrechten.  

In de overeenkomst wordt vermeld:  
a. Naam van de voorstelling; 
b. Datum en tijd van de voorstelling; 

c. Plaats waar de voorstelling wordt gegeven (zaal met adres en telefoonnummer en 
telefoonnummer van de contactpersoon op dag van de voorstelling); 
d. Benodigde opbouwtijd; 

e. Tijd dat de artiesten aanwezig zullen zijn voor de opbouw van decor en technische 
installaties; 
f. Het bedrag van de uitkoopsom die de opdrachtgever zal betalen aan de 

opdrachtnemer (i.c. Stichting TheaterINEZiatief). Indien er sprake is van 
auteursrechten van derden wordt een vergoeding berekend op basis van het aantal 

toeschouwers of verkochte plaatsbewijzen. De uitkoopsom wordt in dat geval 
verhoogd met het betreffende vergoedingsbedrag. Voor het totaal verschuldigde 
bedrag ontvangt de opdrachtgever van de opdrachtnemer een factuur binnen 14 

dagen na de voorstelling. 
Artiest(en): uitvoerende kunstenaars en ondersteunende medewerkers die voor de 
Stichting TheaterINEZiatief een (muziek)theatervoorstelling realiseren.              

            
Wijze van betaling 
De verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan uiterlijk binnen 14 dagen na 

ontvangst van de factuur op rekening van stichting TheaterINEZiatief   

IBAN: NL 30 TRIO 0198 0548 74. 
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Bepalingen op de dag van de voorstelling  
Deze betreffen met name: 

A. Technische voorwaarden voor de maten van het speelvlak/podium en de 

aansluiting van muziekinstrumenten en licht- en geluidsinstallaties.  
B. Voorwaarden voor het welzijn van de artiest(en) betreffende kleedruimte en 

het voorzien in eten en drinken 

 
Overige bepalingen in overeenkomsten 
 
Artikel 1  
De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met het repertoire en/of de prestaties van 
de artiest(en) die de opdracht uitvoert/uitvoeren. De inhoud van een contract en de 

hoogte van de uitkoopsom worden niet aan derden gecommuniceerd. 
 
Artikel 2  
De opdrachtgever zal de prestaties van de artiest(en) niet zonder de schriftelijke 
toestemming van de artiest(en) opnemen of laten opnemen, verveelvoudigen, 

openbaar maken, uitzenden of laten uitzenden.  
 
Artikel 3  
Eventuele auteurs- en naburige rechten van de artiest(en) worden niet overgedragen 
aan de opdrachtgever.  
 
Artikel 4  
De opdrachtgever vrijwaart de artiest(en)/opdrachtnemer voor de gevolgen van het 
niet voldoen van de eventueel voor deze opdracht verschuldigde BUMA-rechten en 

SENA-rechten.  
 

Artikel 5  
Iedere schade aangebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur e.d. van de 
artiest(en)/opdrachtnemer, zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het 

aanwezige publiek, wordt door opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde. 
Betaling vindt plaats binnen een maand nadat de schade is toegebracht.  
Artiest/opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan 

gebouw, inboedel etc. aangebracht door derden.  
 

Artikel 6  
Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de artiest(en), roadcrew en 
andere begeleiders. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle persoonlijk letsel en de 

daaruit voortvloeiende kosten, daaronder inbegrepen exploitatieverlies, voor zover 
dat letsel is veroorzaakt door publiek dat zich zonder toestemming van de artiest(en) 
op het podium en/of in de kleedkamer bevindt.  
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Artikel 7  
Indien de opdracht niet kan worden gerealiseerd als gevolg van enig 
overheidsoptreden of andere overmacht, wordt de overeenkomst als geschorst 

beschouwd. Het ontbreken van vergunningen is geen overmacht en opdrachtgever 
zal in dat geval de volledig afgesproken uitkoopsom aan opdrachtnemer betalen. 
In geval van ziekte van de artiest(en) meldt/melden zij dit direct aan de 

opdrachtgever. Is na medisch onderzoek te verwachten dat het optreden om 
gezondheidsredenen niet door kan gaan, deelt de artiest/ delen de artiesten dit 
direct mee. Indien mogelijk, wordt er een andere datum voor het optreden 

gevonden. De opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen. 
In het geval dat de artiest(en) een meerdaags engagement in het buitenland 
aangeboden wordt, zoeken de partijen naar een nieuwe datum voor de voorstelling. 

  
Artikel 8  
1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is 
volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, dient hij dit bij 
aangetekend schrijven ter kennis te brengen van de opdrachtnemer. 

 
2. Eenmalige opdracht: 
Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft de artiest/ 

hebben de artiesten bij annulering van het optreden of de opdracht recht op het 
volledige loon, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn 
van opzegging door de opdrachtgever te weten: 

Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van uitkoopsom; 
Opzegging tussen 1 maand en 3 maanden: 75% van de uitkoopsom; 
Opzegging tussen 3 maanden en 5 maanden: 50% van de uitkoopsom; 

Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25% van 
uitkoopsom. 
 

3. Opdracht gedurende een periode: 
Indien de opdrachtnemer zich verplicht heeft de opdracht in een bepaalde periode te 

laten volbrengen, dient de opdrachtgever, die de overeenkomst beëindigt voordat de 
tijd die daarvoor is verleend is verstreken, 100% van de overeengekomen 
uitkoopsom te voldoen. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert voordat de 

artiest(en) aan de opdracht is/zijn begonnen, is het tweede lid van toepassing. 
 
Artikel 9  
Bij problemen tussen partijen over de inhoud van de overeenkomst, kan de Ntb 
worden verzocht hierin te bemiddelen.  
 
Artikel 10  
Elke wijziging of aanvulling van de overeenkomst is slechts geldig indien en voor 
zover deze schriftelijk door beide partijen is overeengekomen.  


