Algemene Voorwaarden Live-optredens De Karikaturist
1. Optie nemen.
Een optie blijft zonder tegenbericht 30 dagen geldig. Indien in de tussentijd een andere boeking voor
dezelfde datum binnenkomt, neem ik contact met u op met de vraag om de optie om te zetten in
een definitieve boeking. Indien dit niet het geval is dan vervalt de optie.
2. Optie annuleren.
U kunt ten alle tijden en zonder opgaaf van reden een optie annuleren. Hieraan zijn geen kosten
verbonden.
3. Optredens buiten.
Optredens in de buitenlucht moeten altijd plaats vinden onder een overkapping. Zowel direct
zonlicht als regen en wind zijn niet-acceptabele werkomstandigheden.
4. Optredens binnen.
Optredens binnen kunnen in principe onder alle omstandigheden plaats vinden. Echter niet naast
grote geluidsinstallaties of in het donker.
5. Faciliteiten Artiest
Indien De Karikaturist tussen 17:00 uur en 20:00 uur op de locatie
aanwezig moet zijn voor de uitvoering van de opdracht, dan zorgt de Opdrachtgever voor
een warme maaltijd voor De Karikaturist.
- Opdrachtgever zorgt voor parkeergelegenheid in de buurt van de evenement locatie.
- De Karikaturist heeft recht op regelmatig een korte pauze in te lassen naar eigen inzicht.
6. Een geboekt optreden annuleren.
Als u een optreden annuleert, wordt u de volgende percentages van het afgesproken bedrag in
rekening gebracht:
Annulering bruto gage:
0 t/m 10 dagen voor datum optreden……..100%
11 t/m 20 dagen………………………………………80%
21 t/m 30 dagen………………………………………60%
31 t/m 45 dagen………………………………………40%
46 t/m 60 dagen………………………………………20%
Andersom verplicht De Karikaturist zich de contracten na te komen. Bij eventuele ziekte of
onvoorziene omstandigheden kan er een vervangende karikaturist ingezet worden, uiteraard in
overleg met de klant. Indien vervanging niet mogelijk is wordt een eventuele aanbetaling terug
gestort.
7. Betalingstermijn.
Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij het in gebreke blijven van
tijdige betaling is de opdrachtgever over het netto factuurbedrag vanaf de factuurdatum het
rentepercentage inclusief het netto factuurbedrag schuldig (het rente percentage is gelijk aan de
wettelijke rente). Daarnaast is de opdrachtgever verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten
te betalen, te stellen op minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125 Euro.

8. Copyright.
Al het tijdens live optredens gemaakte artwork mag niet vermenigvuldigd worden zonder
toestemming van De Karikaturist.
9. Privacy
De Karikaturist is bekend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en houdt
hiermee rekening bij het verwerken van de (persoons)gegevens van de Opdrachtgever. Er worden
geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij:
- dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of
- De Karikaturist een wettelijke plicht heeft om de (persoons)gegevens te delen; of
- De Karikaturist hiervoor toestemming heeft gekregen van de Opdrachtgever.

