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Algemene voorwaarden Kofferbent 
 

1. Algemeen: 

1.1. Betaling door organisator van het overeengekomen bedrag zal in contanten plaats vinden direct na het 

optreden aan Kofferbent of aan diens gevolmachtigde vertegenwoordiger.  

1.2. De overeengekomen gage is inclusief reis- en verblijfskosten, tenzij anders overeengekomen in het 

contract of overeenkomst. 

1.3. Er dient een stabiel podium dan wel platform te zijn met een minimum afmeting van 6 meter breed en 

3 meter diep.  

1.4. Kofferbent is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies, parkeerinstructies en 

aanwijzingen van organisator en verbindt zich naar beste te kunnen handelen. 

1.5. Indien Kofferbent zal spelen met eigen geluidsapparatuur en PA-installatie, dient organisator zich te 

houden aan de bepalingen van hoofdstuk 4. 

1.6. Organisator verklaart op de hoogte te zijn van het repertoire en stijlgenre van Kofferbent. 

1.7. Kofferbent is verplicht stipt op tijd, tenminste 1 uur, voor aanvang van het optreden aanwezig te zijn 

op de overeengekomen locatie.  

1.8. Kofferbent is daarbij verplicht zelf zorg te dragen voor instrumentarium.  

1.9. Kofferbent zal zich melden bij aankomst bij organisator.  

1.10. Kofferbent is verplicht zich te houden aan de door organisator overeengekomen tijden. 

1.11. De eventuele kosten, te heffen door het BUMA/STEMRA komen voor rekening van organisator. 

 

2. Overmacht: 

2.1. Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van een overheidsbevel, of ten gevolge 

van overmacht zal deze overeenkomst als geschorst worden beschouwt. Onder deze overmacht wordt 

niet verstaan het intrekken, al dan het niet verstrekken van een muziek- of evenementenvergunning. 

In dit geval zal de helft van de overeengekomen gage als kosten in rekening worden gebracht.  

2.2. In geval van staken gedurende het optreden halverwege door overheidsbevel, wordt de volledige gage 

in rekening gebracht. 

2.3. Bij ernstige hinder, ziekte, of sterfgeval aan de zijde van Kofferbent zal deze ten spoedigste de 

organisator gewaarschuwd en mag deze overeenkomst als geschorst worden beschouwd. De 

overeengekomen gage wordt in dit geval niet in rekening gebracht. 

 

3. Verblijf: 

3.1. Muzikanten en Crew worden naar alle redelijkheid van consumpties voorzien. Het aantal consumpties 

wordt in overleg vast gesteld. 

3.2. Bij vertrek uit standplaats Gennep voor 16:00 uur wordt een redelijke maaltijd voor de 5 bandleden en 

Crew voorzien. 

3.3. Kofferbent mag zich een entreevrije gastenlijst voorbehouden van maximaal 5 personen. 

3.4. Er dient een afzonderlijke omkleedruimte aanwezig te zijn waarbij de 5 muzikanten van Kofferbent zich 

kunnen omkleden of in de pauzes kunnen verkeren. 

3.5. Er dient in de directe nabijheid (ca. 15 meter) van de speellocatie parkeergelegenheid te zijn voor het 

uit- dan wel inladen van onze apparatuur en instrumenten.  

 

4. PA-installatie: 

4.1. Er dient een 16 Ampère krachtgroep aanwezig te zijn ten behoeve van de geluidsinstallatie. De 

aansluiting dient binnen 5 meter van het opgestelde podium aanwezig te zijn. 

4.2. Indien er geen vaste stroomvoorziening aanwezig is en er gebruik wordt gemaakt van een 

stroomaggregaat dient dit ten minste 1 week voorafgaand aan de speeldatum aan Kofferbent bekend 

te worden gemaakt. Indien hiervan wordt afgeweken is Kofferbent en de hiermee ingehuurde PA-

installatie niet verantwoordelijk voor de mogelijke opgelopen schade aan de geluids- en 

lichtapparatuur. 
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5. Schade 

5.1. Schade welke wordt aangericht door toeschouwers, voorbijgangers of publiek aan het 

instrumentarium, de vervoersmiddelen of het ingehuurde apparatuur wordt zo goed mogelijk aan de 

veroorzakende persoon verhaald. Bij onduidelijkheden hierover behouden wij ons recht deze schade 

bij de organisator te verhalen. 

5.2. Schade welke wordt aangericht door een van de muzikanten of de daartoe ingehuurde personen wordt 

verhaald op de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering van de betreffende veroorzaker.  

 

6. PR-Materiaal 

6.1. Kofferbent staat ter beschikking om hoog kwaliteit PR-Materiaal aan te leveren. Hierbij moet men 

denken aan het leveren van een logo, fotomateriaal en vernoeming naar de website.  

6.2. De kosten van spelfouten of onjuiste vermeldingen welke door PR is gemaakt en vooraf niet door 

Kofferbent zijn gecontroleerd zijn voor de organisator. 


