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Offertes & facturatie 

Wij wensen met onze optredens geen gebruik te maken van de artiestenregeling van art. 5a Wet LB 

en art. 4 Besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen), waardoor er géén dienstbetrekking 

ontstaat. We kiezen er uitdrukkelijk voor om geen loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd 

te zijn voor de werknemersverzekeringen (‘opting out’). Hiermee wordt voldaan aan art. 3bis UR LB 

en art. 4, lid 2 Besluit 24 december 1986. Door deze keuze mag u de gage voor het optreden bruto 

aan ons betalen. 

 

Bij optredens voor niet-particuliere opdrachtgevers in Nederland berekenen we 9% btw. Dit bedrag 

vermelden we afzonderlijk op onze offerte en factuur.  

Voor optredens buiten Nederland maar binnen de EU verleggen we de btw. We vragen u dan om bij 

akkoord uw Kamer van Koophandel-nummer aan ons door te geven. 

Offertes en facturen voor particuliere opdrachtgevers zijn altijd inclusief 9% btw. Dit geldt zowel voor 

opdrachtgevers binnen als buiten Nederland en de EU. 

 

Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.  

 

Annulering 

Wanneer de overeenkomst 48 uur of korter voor het optreden door u wordt ontbonden, behouden 

wij ons het recht voor om 100% van de gage (exclusief reiskosten) in rekening te brengen ter 

compensatie van reeds gedane voorbereidingen en vrijgehouden tijd, tenzij de reden voor opzegging 

aan ons te wijten is. Wanneer de overeenkomst tussen 2 weken tot 48 uur voor het optreden wordt 

ontbonden, betreft dit bedrag 50% van de gage (exclusief reiskosten). In overleg kan hier ten gunste 

van de opdrachtgever van afgeweken worden. 

 

Als wij een bevestigd optreden niet kunnen uitvoeren vanwege overmacht (zoals ziekte, een 

noodgeval of onvoorziene omstandigheden), zullen wij in overleg met u kijken of wij vervangende 

muzikanten kunnen vinden. Een eventuele meer- of minderprijs wordt vooraf met u besproken. Lukt 

het niet om vervanging te vinden, dan komt het optreden te vervallen. Eventueel reeds door ons 

gemaakte kosten voor het optreden zullen niet in rekening worden gebracht.  

 

Buitenoptredens 

Onze instrumenten kunnen niet tegen vocht. Als we in de buitenlucht moeten optreden en de 

weersomstandigheden zijn slecht, dient u te zorgen voor een overkapping en beschutting tegen 

wind. 

 

Rider 

De beschikbaar gestelde geluidsapparatuur moet voldoen aan de eisen in de door ons aangeleverde 

technische rider. 

 

CD-verkoop 

We behouden ons het recht voor om voor, tijdens of na ons optreden cd’s te verkopen. 

 

Aansprakelijkheid 

U bent aansprakelijk voor alle schade aan ons en/of aan onze spullen, die wordt toegebracht door 

uzelf, uw medewerkers en/of publiek. U vrijwaart ons van aanspraken van derden met betrekking 

tot door ons gemaakte schade tijdens het evenement; u vergoedt deze schade zelf. 

 


