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Rider Lil Kleine (Technisch & Hospitality)  

De bepalingen in deze rider maken integraal onderdeel uit van het contract. Artiesten behouden zich 
het recht voor het optreden te weigeren indien niet aan alle voorwaarden is voldaan. 
 
Indien er twijfel is over de benodigde apparatuur of de set up neem dan minimaal 36 uur voor het 
optreden contact op met Your Agency. 
 
1. Technische benodigdheden 
Artiest zal optreden via (professionele) aanwezige geluidsinstallatie. Opdrachtgever draagt zorg voor 
technische benodigdheden t.b.v. show welke bestaat uit minimaal: 
 
- 3 x Pioneer CDJ2000 CD speler (Gelinked aan elkaar middels een router of LAN-hub) (Zie 
        diagram) en voorzien van de laatste firmware (tenminste v. 4.20); 
- 1 x Pioneer DJM800 / DJM900 High end mixer;  
- 2 x DJ monitoren op oorhoogte die via de voorgenoemde mixer in volume te regelen zijn;  
- 2 x Floor monitoren op het podium voor de DJ booth die in volume te regelen zijn vanuit de 
        DJ booth; 
- 2 x Draadloze microfoon (Belangrijk!) (Shure of Sennheiser);  
- 1 x Set extra batterijen voor de bovengenoemde microfoon; 
- 1 x Tafel achter de DJ;  
- 2 x Stopcontacten (220v); 
- Voldoende licht in de DJ booth;  

DJ-Booth is alleen toegankelijk voor productiemedewerkers. Tijdens de show worden er geen mensen 
op of achter de DJ-Booth toegestaan anders dan met toestemming van dj / artiest / tourmanager. Het 
geluid dient tijdens de set van contractant 2 een minimum van 100 decibel te produceren.  Indien de 
technische eisen niet worden nagekomen is dj / artiest / tourmanager gerechtigd definitief het 
optreden te stoppen met behoud van de volledige gage. 
 
Indien Ronnie Flex ook onderdeel is van de line-up; tussen het optreden van Ronnie Flex 
en Lil Kleine solo moet 60 minuten zitten. 
 
2. Kleedkamer en consumpties 
Opdrachtgever draagt zorg voor een afsluitbare kleedkamer.  
Kleedkamer is alleen beschikbaar voor dj / artiest / act en crew.  
Opdrachtgever draagt zorg voor onbeperkt diverse gekoelde dranken:  
1 x Fles Grey Goose (0.7l);  
1 x Fles Moët & Chandon Brut Rosé Impérial Champagne (0.75l); 
1 x Fles Dom Perignon; 
8 x Red Bull (Uitsluitend Red Bull, geen andere merken); 
6 x 0,5L Spa blauw 3 x 0,5L Spa Rood;  
Diverse frisdranken; 

Fruit & sandwiches bij boekingen vóór 19.00 3 x droge handdoeken.  



   

 

3. Parkeren 
Opdrachtgever draagt zorg voor minimaal 2 gereserveerde veilige parkeerplaatsen in de directe 
omgeving van de locatie (voorkeur bewaakte parkeerplaats i.v.m. vandalisme). Indien men op locatie 
alleen betaald kan parkeren is dit voor rekening van Opdrachtgever. Dit wordt direct aan de 
artiest(en) contant afgerekend.  
 
4. Podium 
Voor het optreden van Lil Kleine is een podium van minimaal 3 meter x 3 meter vereist vóór de DJ 
Booth. Daarnaast dient de artiest goed zichtbaar te zijn voor het publiek en dienen er geen 
belemmeringen te zijn die het optreden op enige manier kunnen schaden.   
 
5. Interviews & audio- en video-opnames 
Ten alle tijden vooraf in overleg met Your Agency. 
 
6. Gastenli jst / Kledingvoorschrif ten 
Dj / artiest / act heeft het recht op een gastenlijst met maximaal 8 namen aan te leveren tot 30 
minuten voor aanvang show.  
 
De organisatie vrijwaart zowel De Artiest(en) alsmede haar gasten van het door het deurbeleid van de 
locatie opgelegde kledingvoorschriften in de gehele locatie voor zowel het publiek toegankelijke deel 
als backstage. De Opdrachtgever verklaart dat de toegang tot deze gastenlijst gedurende de gehele 
periode dat het evenement publiekelijk toegankelijk is op te eisen is door de gasten van De 
Artiest(en), zelfs als het evenement vol en/of uitverkocht is. De Artiest(en) dragen zorg voor het feit 
dat al haar gasten aan de gestelde minimale leeftijd voor bezoekers van de locatie voldoen. 
 
7. Annulering(en)   
Bij eventuele buitenlands en/of TV optreden c.q. opname van dj / artiest / act op de overeengekomen 
datum (data) heeft Your Agency het recht onderhavige overeenkomst te annuleren. Opdrachtgever 
heeft evenwel het recht een nieuwe datum (data) voor een optreden tegen dezelfde voorwaarden en 
bepalingen vast te leggen. 
 
8. Veil igheid   
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor handhaving van de orde tijdens op- en afbouw, en tijdens het 
optreden van contractant 2. Vanaf aankomst tot en met vertrek zorgt de opdrachtgever voor 
minimaal 2 personen (professionele) security en zorgt ervoor dat de artiest backstage 
direct bij het podium kan komen, dus NIET door het publiek heen hoeft.  
 
Gedurende de volledige show dienen er tenminste twee beveiligers rechts en links op het podium te 
staan. Het is van belang dat zij hierbij zicht op het publiek c.q. bezoekers hebben. 
 
Indien de veiligheid van dj / artiest / act, medewerkers, en/of publiek niet gewaarborgd kan worden is 
artiest gerechtigd definitief het optreden te stoppen met behoud van volledige gage. Voor het overige 
dient u artiest te vrijwaren van alle aanspraken door derden. 
 
Let op! U dient in te staan voor een veilige situatie en werkplek voor Lil Kleine en zijn crew. Dit houdt 
onder andere in dat u er voor dient zorg te dragen dat er niet met voorwerpen (zoals drank) naar hen 
mag worden gegooid, bij gebreke waarvan u aansprakelijk bent voor de schade en/of Lil kleine en 
diens crew gerechtigd zijn het optreden te annuleren of staken. 

 



   

 

9. Schade  
Indien er schades aan geluidsapparatuur en/of eigendommen van artiest veroorzaakt worden door 
derden, is dit voor rekening van opdrachtgever, te vergoeden binnen 1 maand na het optreden tegen 
nieuwwaarde. 
 
behoud van volledige gage - voormeld optreden geen doorgang te laten vinden. 
 
Aanvullende algemene bepalingen 
 
Besloten optreden 
Onder een besloten optreden wordt verstaan; een optreden zonder openbare verkoop van 
toegangsbewijzen en/ of het maken van publiekelijke reclame of bekendmaking. Indien het optreden 
van de artiest bekend wordt gemaakt op uitnodigingen tijdens een besloten evenement, is dit slechts 
toegestaan op de volgende wijze; bv. "Optreden van artiest". Enige andere vorm van bekendmaking 
dient contractueel overeengekomen te zijn. Het niet naleven van bovenstaande kan een annuleren 
van het optreden tot gevolg hebben zonder financiële gevolgen voor artiest en onverminderd de 
betalingsverplichting  van opdrachtgever van de totale contractueel overeengekomen gage. 
 
Optreden "open-air" 
Opdrachtgever dient te allen tijde zorg te dragen voor een overdekt- en weersinvloedvrij podium. 
 
Mochten er vragen zijn omtrent deze bijzondere bepalingen, dan dient er contact te worden 
opgenomen met Your Agency. 
 
Bij het niet correct nakomen van deze bijzondere bepalingen is Your Agency gerechtigd het optreden 
te cancelen.  
 
Contactgegevens Your Agency B.V. 
 
Wouter van Dijke – wouter@your-agency.nl  
Tom Sleddens – tom@your-agency.nl 
Sanne Emons – sanne@your-agency.nl  
 
Telefonisch te bereiken op 085-0432222  
(tijdens kantoortijden, maandag t/m vrijdag van 09:00-17:00 uur) 
 
Uitsluitend bij noodgevallen kunt u op de dag van het optreden tevens bellen naar 085-0432222, u 
wordt dan doorverbonden met onze bereikbaarheidsdienst. 
 
Contactgegevens Management 
 
Nathan Moszkowicz – nathan@namam.nl 
Telefonisch te bereiken op 06-11516179 
 

 

 

 


