
Algemene Voorwaarden 
In dit document vindt u de algemene voorwaarden van DJ Hanno Drive-in Shows, zoals vastgesteld 

op 9 maart 2016. 
 
 

1. Definities 
In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt 
verstaan: 
  
1.1 Onder opdrachtgever: De (rechts)persoon, die aan opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt 
tot het boeken van de in het contract vermelde dienst. 
  
1.2 Onder opdrachtnemer: De (rechts)persoon, in dit geval DJ Hanno Drive-in Shows, die zich jegens 
opdrachtgever heeft verplicht tot levering van het in het contract vermelde dienst. 
  
1.3 Onder contract: Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot levering van een 
vermelde dienst. 
  
1.4 Onder dienst: de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen dienstverlening. 
  
1.5 Onder locatie / tijd: De met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een 
(gedeelte van een) optreden. 
 
2. Betaling van dienst 
De betaling van een dienst vindt uiterlijk 14 dagen na het verlenen van de dienst plaats (per bank). Er 
mag door de opdrachtgever alleen worden afgeweken van de betalingstermijn, als deze anders staat 
vermeld op de factuur. Indien de betaling niet, of niet tijdig, plaatsvindt is de opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim.  
 
3. offertes  
Offertes verstrekt door DJ Hanno Drive-in Shows dienen binnen 14 dagen bevestigd te worden, 
anders komen ze te vervallen. Een offerte dient schriftelijk (per mail) nadrukkelijk bevestigd te 
worden door de opdrachtgever om een wederzijdse verplichting aan te gaan.  
 
4. Reiskostenvergoeding 
Binnen een straal van 20 kilometer vanuit het vestigingsadres van de opdrachtnemer te Zwolle 
worden er geen reiskosten berekend. Daarbuiten wordt € 0,40 per kilometer berekend (exclusief 
BTW). De totaalsom van de uiteindelijk gemaakte reiskosten zullen vermeld staan op de factuur.  
 
5. Aansprakelijkheid 
Iedere schade aangebracht aan apparatuur van de opdrachtnemer, zowel in eigendom als ingehuurd 
door opdrachtnemer, veroorzaakt door het aanwezige publiek, door een derde die gebruik maakt 
van de apparatuur, veroorzaakt door waterschade of veroorzaakt als gevolg van een falende 
stroomvoorziening, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed. Betaling vindt plaats uiterlijk 
binnen een maand nadat de schade is toegebracht. De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk 
worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, en dergelijken aangebracht door derden.  
 
 
 



6. Buma en Sena 
Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel 
voor deze opdracht verschuldigde BUMA-rechten en SENA-rechten. Eventuele auteurs- en naburige 
rechten van artiest worden niet overgedragen aan opdrachtgever. Particulieren hoeven conform de 
auteurswet geen BUMA- en SENA-rechten af te dragen over het optreden van artiest. 
 
7. Vergunning 
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bezitten van de juiste vergunningen voor het 
optreden. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het toezien op en het hanteren van de 
juiste geluidsnormen, zoals afgesproken bij de gemeente of in de vergunning. Daarnaast is de 
opdrachtgever verantwoordelijk voor het volledig naleven van de afgegeven vergunning. 
 
8. Oponthoud 
Indien de uitvoerder op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal 
opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar 
telefoonnummer ter beschikking stellen. De uitvoerder zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde 
zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren. 
 
9. Ziekte  
In het geval van plotselinge ziekte of verhindering, behoudt de opdrachtnemer het recht een 
gelijkwaardige vervanging te verzorgen. Wanneer de opdrachtgever hiermee akkoord gaat, is de 
opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor de desbetreffende opdracht en draait de vervangende 
onder zijn/haar eigen voorwaarden.  
 
10. Recht van reclame 
Indien een contractant meent dat de ander zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst 
gehouden heeft, maakt de eerste hiervan binnen 5 werkdagen na afloop van het optreden per 
aangetekende brief en met redenen omkleed melding bij de andere contractant. Na deze periode 
vervalt elk recht op reclame.  
 
11. Voorzieningen op de plaats waar de artiest optreedt 
Bij optredens in feesttenten en openlucht draagt de opdrachtgever zorg voor een deugdelijke wind- 
en waterdichte overkapping aan bovenzijde, achterzijde en zijkanten van de speelplek, zulks ter 
beoordeling van opdrachtnemer. Opdrachtgever zorgt te allen tijde dat dat het podium deugdelijk is 
en de speelplek verwarmd is.  
 
12. Stroomvoorzieningen 
Er dient een stroomvoorziening te zijn van minimaal één vrije groep van 16 ampère, maximaal 5 
meter van de speelplaats vandaan.   
 
13. Aanwezigheid van trappen tussen de laadlosplaats en de speelplek en loopafstand 
De aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en het podium 
dient vooraf door opdrachtgever aan de opdrachtnemer te worden opgegeven. In het geval van 
aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en het podium zal 
extra sjouwhulp (minimaal 2 personen) door opdrachtgever voorzien worden, zowel voorafgaand als 
na afloop van het optreden. In het geval dat er geen extra sjouwhulp voorzien is door opdrachtgever 
kan het optreden geen doorgang vinden, tenzij In het geval van aanwezigheid van een deugdelijke lift 
tussen de laadlosplaats en de speelplek is bovengenoemde uiteraard niet van toepassing. Indien de 
afstand laad/losplaats en de plaats waar de artiest het optreden zal verzorgen een langere afstand 
betreft dan 25 meter of indien de laadroute niet deugdelijk verhard is, dient dit vooraf door de 
opdrachtgever aan de artiest en de opdrachtnemer te worden gemeld, er zal dan extra sjouwhulp 
worden ingehuurd. Voor deze extra sjouwhulp zullen extra kosten in rekening worden gebracht.  



 
14. Gebruik apparatuur door derden 
Het gebruik maken van apparatuur door gasten of andere artiesten van de opdrachtgever voor 
stukjes, liedjes, en dergelijken is enkel toegestaan na overleg vooraf. 
 
15. Parkeren 
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er voldoende parkeergelegenheid voor een 
stationwagen met aanhanger, binnen een straal van 300 meter van de locatie. Eventuele 
parkeerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever. 
 
16. Veiligheid 
Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de uitvoerder(s) en de opdrachtnemer. 
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