
  

 

 
 

 
 

Technische & Hospitality Rider Jebroer 
Juni 2017  

 
 Het verschuldigde bedrag dient 21 dagen voor de optreeddatum te zijn overgemaakt op 

bankrekening: 45.23.75.975 o.v.v. het factuurnummer 

 De DJ Booth moet duidelijk zichtbaar op het podium staan en niet op een andere plek in de 

zaal. Er dient een microfoonstandaard klaar te staan bij de DJ Booth. Het podium voor 

Jebroer dient ten alle tijden voor de DJ Booth geplaatst te zijn zodat de artiest 

duidelijk zichtbaar is voor het publiek.  

 Spelling: De artiestennaam dient door de opdrachtgever in alle communicatie op de volgende 

manier weergegeven te worden: “Jebroer” of “JEBROER”. Spellingen zoals:”JeBroer”, ”Je 

Broer” of “Je broer” zijn allemaal onjuist. Elke andere vorm van naamsvermelding, evenals de 

toevoeging “Nouveau Riche” dient vooraf geaccordeerd te worden door het management van 

Jebroer. Dit geldt voor flyers, posters, tickets, websites, e-flyers, persberichten, RTV 

commercials en alle overige vormen van communicatie. 

  - Over alle onderstaande punten kan gepraat worden en kan vanaf geweken worden in goed 

overleg tussen de opdrachtgever en het management van de artiest. Onderstaande bepalingen 

zijn dan ook de wens, maar locaties kunnen verschillen en het uitgangspunt blijft dat het 
vooral een goede samenwerking tussen opdrachtgever en artiest ten gevolg moet hebben. 

- Minimaal 2 weken voorafgaande aan het optreden dient de opdrachtgever contact op te 

nemen met het tourmanager van de artiest, met het doel show voor te bereiden en de zaken 

door te spreken met elkaar: (Anastasios Wink / (+31)6 - 14 99 72 80 / 
anastasios@billionmiles.nl). 

- Vanaf de aankomst tot en met het vertrek van de artiest, dient er namens de contractant 

een contactpersoon aanwezig te zijn die volledig op de hoogte is van alle (met het optreden 

samenhangende) zaken. De contactgegevens van deze persoon dienen vooraf doorgegeven te 
worden aan de artiest en zijn management. 

  Het speeloppervlak dient overdekt te zijn en minimaal 4 m. x 4 m. te zijn (b x d). De clearance 

(hoogte tussen podium en plafond) dient minimaal 2,5 meter te zijn, gemeten op alle punten 

van het podium. Podium is alleen toegankelijk voor productiemedewerkers. Tijdens de show 

worden er geen mensen op of achter het podium toegestaan anders dan met toestemming van 
de tourmanager. 

  Contractant garandeert de aanwezigheid van 

- 2 (twee) Pioneer CDJ 2000 C players  

- 1 (één) goede kwaliteit Pioneer DJM900 Nexus mixer met aparte toonregeling per kanaal met 
monitor aansluiting 

- 1 (één) monitor voor de meereizende DJ 

- Een stevige, schokbestendige, trillingsdempende desk voor de DJ waar de apparatuur op 
staat en waarachter hij kan staan voor de bediening van de apparatuur. 

- 2 (twee) draadloze microfoons met SHURE BETA58 MIC HEAD 

- Complete monitoring voor de hele groep met 4 monitors (aan de voorzijde) van het podium. 

- Professionele lichtinstallatie 

- Professionele PA installatie 

- Professionele technici om alles te bedienen (FOH mixer, Monitor mixer, Lichtjockey) 

  Contractant draagt zorg voor minimaal 2 gereserveerde parkeerplaatsen in de directe 

omgeving van de locatie. Indien men op locatie alleen betaald kan parkeren zijn deze kosten 

voor rekening van contractant. Indien er parkeerkaarten nodig zijn verzoeken wij u deze 

uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het optreden op te sturen naar het management van 

Jebroer. 
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  De contractant draagt zorg voor een eigen (geen gedeelde) ruime, afsluitbare kleedruimte. 

Voorzieningen: plaats voor 1 x 6 personen, voorzien van minstens 1 tafel, voldoende stoelen, 

stromend water. Het toilet moet backstage te bereiken zijn in of in de nabijheid van de 

kleedruimte. 

  De kleedkamer dient voorzien te zijn van 6 droge, schone, gewassen handdoeken (geen 

theedoeken), ruim voldoende koffie en thee, 3 flessen diverse frisdranken (cola, sinas, 

sprite), 6 halve liter flesjes Spa Blauw, diverse fruit & verse meloen, 12 blikjes/ flesjes bier, 6 
blikjes Red Bull, 1 liter fles Grey Goose (geen Smirnof), verder 8 belegde broodjes. 

Indien de artiest voor 19.00 aanwezig dient te zijn, verzorgt de contractant 6 (zes) warme 

gezonde maaltijden (definitieve aantal in overleg met tourmanager). Indien dit niet mogelijk is 
heeft de artiest recht op een buy-out van €12,50 per persoon (zowel crew als artiesten). 

  Ten behoeve van de verkoop van merchandise dient het volgende aanwezig te zijn: 

stroomvoorziening (220V), 4 dranghekken, een stevige tafel van 2m x 1m. Indien het 

optreden buiten plaatsvindt, dient de ruimte voor de merchandise gedegen afgedekt te zijn (4 
x 3 m.). De tourmanager kan op voorhand aangeven of hier gebruikt van zal worden gemaakt. 

  De DJ of Live artiest die voor Jebroer staat mag onder geen enkele voorwaarden nummers ten 

gehore brengen die binnen het eigen repertoire van Jebroer vallen.  

  Het boekingskantoor heeft het recht om het gecontracteerde optreden te annuleren, zonder tot 

enige schadeloosstelling gehouden te zijn, indien er op de dag van het optreden door de 

artiest radio-, televisie- en/of geluidsopnamen moeten worden vervaardigd als deze 

activiteiten niet bekend waren tijdens het aangaan van deze overeenkomst. Desgewenst zal de 

artiest hiervan schriftelijke gegevens overleggen aan de organisatie. De artiest kan tot uiterlijk 

7 dagen voor de geplande datum zich op deze bepaling beroepen. De contractant kan in een 

dergelijke situatie een optreden van de artiest op een andere datum onder dezelfde condities 
afdwingen bij het boekingskantoor. 

  Indien niet alle algemene en specifieke bepalingen worden nagekomen, geeft dat de artiest het 

recht het optreden op te schorten tot het moment waarop aan de betreffende bepalingen is 

voldaan, zulks ter beoordeling van de artiest. Indien de contractant in gebreke blijft en het 

optreden kan als gevolg daarvan niet binnen 2 uur na het overeengekomen tijdstip 

aanvangen, is de artiest gerechtigd het optreden te annuleren zonder dat de contractant 
daarmee ontheven wordt van de verplichting de overeengekomen gage uit te betalen. 

  Contractant garandeert bekend te zijn met het repertoire en de show van de artiest. De Artiest 

kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (morele) schade bij 

het publiek van de contractant en is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke claims van het 

publiek van de contractant (of de contractant zelf), die direct of indirect voorvloeien uit (de 
inhoud van) het programma. 

  Het aantal gasten van de artiest bedraagt 20 personen. Deze gasten hebben gratis toegang tot 

het concert en indien gewenst ook toegang tot de kleedkamer/backstage gebied. De gasten 

zijn niet gehouden eventuele lidmaatschapsgelden te betalen. De gastenlijst zal op de dag van 
het optreden door de tourmanager worden afgegeven. 

  Voor de openbaarmaking van auteursrechtelijke werken tijdens een optreden is door 

contractant een vergoeding van 7% over de gage aan de vereniging BUMA verschuldigd, zulks 

met uitzondering van optredens met een gage van minder dan € 1.000,- ten behoeve van een 

exploitant van een horeca- of welzijninstelling, met dien verstande dat deze exploitant ten 

tijde van de boeking reeds een amusementsmuziekregeling met BUMA heeft getroffen. AT 

Bookings is namens vereniging BUMA gevolmachtigd deze vergoeding te incasseren en 

daarvoor finale kwijting aan contractant te verlenen. Voor vragen over deze regeling kan 
contractant contact opnemen met vereniging BUMA: Jeanine van Ginkel (023-7997222). 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  Het geluid en de catering eisen moeten voldoen aan de riders van de artiest, welke zijn 

bijgevoegd bij dit contract. Indien er na het aangaan van deze overeenkomst een update op 

de riders volgen, dan gelden de meest recente versies en komen de oude te vervallen. Dit is 

altijd van toepassing tenzij schriftelijk een andere regeling is overeengekomen. 

 

 

De aan deze overeenkomst verbonden Algemene Bepalingen (versie 01-06-2006) vormen een 

integraal onderdeel van deze overeenkomst. Deze Algemene Bepalingen zijn te downloaden via 

www.atproductions.com/algemenebepalingen of worden op verzoek per post toegezonden. 

 

http://www.atproductions.com/algemenebepalingen


A / B Technische & Bijzondere voorwaarden 

 
1. De organisator zorgt voor een nette, verwarmde en afsluitbare kleedkamer, vlak bij het podium. Deze is 

volledig ter beschikking en voldoende ruim voor groep en crew. Er is wasgelegenheid (en één handdoek per 
groepslid). Indien er geen douche aanwezig is, voorziet de organisator kommen met zuiver water + zeep in de 
kleedkamer. Er zijn twee stopcontacten aanwezig in de kleedkamer. Een tent wordt niet aanvaard als 
kleedkamer. 
 
2. De organisator zorgt voor een stevig podium met als minimum afmetingen (side-wings voor P.A. niet 

inbegrepen) zoals gevraagd in de bijgevoegde klank- en lichtfiche. Dit podium is volledig ter beschikking van de 
groep. Er staat dus zeker géén materiaal op het podium van andere groepen, noch decorstukken, discobar, … De 
organisator zorgt er persoonlijk voor dat dit alles nageleefd wordt.  
Voor, tijdens en na het optreden mag niemand anders dan de groep en zijn begeleiders het podium betreden. De 
organisator verzekert de veiligheid van de groep tijdens het optreden. 
 
3. Bij openluchtoptredens is het podium volledig overdekt en zijn de achterkant en de twee zijkanten volledig 

afgeschermd zijn tegen wind en regen. Er wordt een overdekte, waterdichte en vrije ruimte van 6 meter bij 3 
meter voorzien vlak achter het podium, voor opbouw van de backline. De beslissing omtrent wel of niet veilig 
optreden bij regenweer/wateroverlast) wordt uitsluitend door de groep/manager zelf genomen. 
 
4. De organisator verklaart meerderjarig te zijn, geen tussenpersoon te zijn en volledige verantwoordelijkheid te 

nemen. 
 
5. Zonder schriftelijke toestemming van de artiest is het maken van audio/visuele opname van het optreden strikt 

verboden. Elk wederrechtelijk gebruik van deze opname zal juridisch worden vervolgd. 
 
6. De artiest mag aan de organisator een gastenlijst overhandigen met 15 namen, tenzij anders vermeld in 

infofiche artiest. De organisator stelt gratis 4 backstage- en parkeerkaarten ter beschikking van het L&S –
personeel.  
 
7. De artiest heeft het recht in geval van een TV-optreden, studio–opname of buitenlandse opdracht dit contract te 

verplaatsen in overleg. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling.  
 
8. Alle kosten verbonden aan het organiseren van dit optreden, met inbegrip van publiciteit, taksen, 

auteursrechten, vergunningen, sociale lasten, bedrijfslasten, accijnzen en welke andere ook, zijn uitsluitend ten 
laste van de organisator. De organisator staat ook in voor het aanwezig zijn van alle vereiste vergunningen en 
kan zich bij het ontbreken daarvan niet op overmacht beroepen. 
 
9. Elke schade of diefstal aangebracht en/of veroorzaakt door het publiek en/of organisator (en medewerkers) 

aan de instrumenten en bijhorend materiaal van de artiest wordt door de organisator volledig vergoed tegen 
taxatiewaarden van het materiaal. Dit bedrag kan dezelfde avond opgeëist worden. 
 
10. In geval van overmacht (ziekte, verkeersongeval, defecte wagen, …) zal de artiest of L&S Agency de 

organisator zo vlug mogelijk verwittigen. Bij annulering krijgt L&S Agency als eerste de mogelijkheid om een 
vervangingsact uit het L&S –aanbod voor te stellen. 
 
11. Behoudens overmacht, zal wanneer één der partijen deze overeenkomst niet nakomt, door de nalatige partij 

een schadevergoeding betaald worden aan de andere partij, gelijk aan de overeengekomen gage, verhoogd met 
eventuele vordering–en procedurekosten.  
 
12. Voorlopige of definitieve ontbinding van de groep is een geval van overmacht. 

 
13. Mocht het publiek en/of de organisator zich voor, tijdens of na het optreden racistisch, fascistisch of 

discriminerend profileren, heeft de artiest het recht het optreden te staken en zal de artiest alsnog de afgesproken 
gage ontvangen. 
 
14. De organisator bezorgt L&S Agency samen met het contract een wegbeschrijving + GPS-coördinaten naar de 

artiesteningang. Dit mag ook digitaal doorgemaild worden. 
 
15. De organisator vult alle ontbrekende gegevens in op het bijgevoegde infoblad. 

 
16. Het zaallicht moet tijdens het optreden gedoofd worden.  

 
17. De organisator staat de artiest –zonder verdere kosten- merchandising toe. De organisator stelt daartoe gratis 

ter beschikking van de artiest: 2 tafels, standplaats, stroomvoorziening (220 v) 
 
18. Indien de organisator een eigen WiFi-netwerk voorziet op de locatie, dan kan de band hier gratis gebruik van 

maken. Het paswoord zal aanwezig zijn in de kleedkamer. 
 
19. Bovenvermelde clausules zijn van toepassing, tenzij er andere bepalingen staan in de rider van de artiest. 


