Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle optredens die mondeling of
schriftelijk tot stand zijn gebracht tussen De Opdrachtgever (het podium) en de band
Ten11.
Artikel 1 Totstandkoming overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Ten11
1. Informatie over optredens kan worden aangevraagd per mail, via de website,
telefonisch en / of mondeling bij Ten11.
2. Een eventuele optie wordt 5 werkdagen voor vastgehouden. Zowel
Opdrachtgever als Ten 11 zijn vrij een optie te annuleren.
3. Een daadwerkelijke boeking komt tot stand doordat de Opdrachtgever (het
podium), een mondeling en of schriftelijke (website of per mail) bevestiging
geeft aan Ten11 voor het optreden. Vanaf dat moment gelden deze Algemene
Voorwaarden.
Artikel 2 Annulering
1. Indien de daadwerkelijke boeking na totstandkoming wordt ontbonden door de
Opdrachtgever heeft Ten11recht op compensatie vanwege het daardoor
ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en
omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Ten11 zijn
toe te rekenen. Deze compensatie percentages zijn op advies van de
Nederlandse Toonkunstenaars Bond.
Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden:
100% van de gage
Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75% van de gage
Opzegging tussen 3 en 5 maanden: 50% van de gage
Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden:
25% van de gage
2. Indien een optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van ziekte van
één der artiesten, enig overheidsbevel of andersoortige overmacht, is Ten11
gerechtigd het optreden te annuleren, zonder dat zij daarvoor schadeplichtig
kan worden gesteld door de Opdrachtgever. In dit geval dient Ten11 de
Opdrachtgever onmiddellijk te waarschuwen.
3. Ten11 behoudt zich het recht voor het optreden te annuleren, zulks tot uiterlijk
5 dagen voor de datum van het evenement, hetzij in overleg met
Opdrachtgever het optreden te verplaatsen naar een andere datum (dit onder

dezelfde voorwaarden) in geval Ten11 op de datum van het evenement een
televisie-optreden c.q. tv-opname en/of een buitenlands tournee heeft, zonder
dat Ten11 hierdoor jegens de opdrachtgever schadeplichtig wordt.
Artikel 3 Het optreden
1. Ten11 is tijdig aanwezig om haar apparatuur op te bouwen en een
soundcheck te doen. Deze tijd wordt met de Opdrachtgever afgestemd.
2. Indien er sprake is van parkeerkosten, zal de Opdrachtgever dit bedrag aan
Ten11 vergoeden op de avond zelf.
3. Ten minste 1 voertuig van Ten11 dient binnen een straal van 100 meter te
parkeren zijn i.v.m. het laden en lossen van apparatuur.
4. Ten11 verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de
Opdrachtgever en verbindt zich naar beste kunnen op te treden. Het
produceren van geluidsvolume geschiedt in overleg.
5. De opdrachtgever garandeert:
a. Dat in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is en
dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de
weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan
de betrokkenen en/ of apparatuur van Ten 11.
b. Dat er voldoende en veilige stroomvoorziening (zie technische rider van De
Band) aanwezig is. Indien de veiligheid van Ten 11 onvoldoende wordt
gewaarborgd door onveilige stroomvoorziening of een niet deugdelijk
podium, al dan niet ontstaan door regen of andere weersomstandigheden,
lekkage of dergelijke, is Ten11 gemachtigd het optreden niet te doen
plaatsvinden en is de Opdrachtgever gehouden de volledige gage aan De
Artiest uit te betalen.
6. Ten11 speelt over de eigen backline tenzij anders overeen gekomen. De
technische rider van Ten11 is hierbij leidend. De Opdrachtgever verklaart de
technische rider te hebben ontvangen en daarvan kennis te hebben genomen
en deze na te leven.
7. Indien Ten11 op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te
krijgen, zal zij de Opdrachtgever direct waarschuwen. Ten 11 zal onmiddellijk
maatregelen nemen ten einde zo spoedig mogelijk op de plaats van
bestemming te kunnen arriveren.
8. Wanneer Opdrachtgever posters laat ontwerpen waarop Ten11 aangekondigd
wordt met logo en/of foto dient hij de officiële huisstijl en persfoto van Ten11 te
gebruiken. Ten11 zal deze op verzoek aanleveren.
9. Wanneer Opdrachtgever een persbericht doet uitgaan waarin inhoudelijk over
Ten11 gesproken wordt, dient Ten11 inzage te krijgen in de tekst en deze
goed te keuren voordat het bericht gepubliceerd wordt.
10. Ten11 heeft het recht in/op de zaal/het terrein waar het optreden plaats vindt
artikelen te (doen) verkopen die in verband staan met Ten11 (CD’s,
merchandise etc).
Artikel 4 De betaling
1. De betaling tussen Ten11 en U als Opdrachtgever vindt plaats middels een
factuur. Het bedrag dient U binnen de gestelde tijd over te maken aan de
band.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
1. Alle toegebrachte schade aan geluidsapparatuur e.d. van Ten11 veroorzaakt
door het aanwezige publiek wordt door de Opdrachtgever volledig vergoed
tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare
expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur. Betaling vindt
plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de
taxatiewaarde is vastgesteld. Ten11 kan nimmer aansprakelijk worden gesteld
voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.

Artikel 6 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ten11 partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Ten11 is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Niettemin heeft Ten11 het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de
wet bevoegde rechter.
3. Opdrachtgever en Ten11 zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij
zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.
Artikel 7 Vindplaats en wijziging Algemene Voorwaarden
1.
2.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie
zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met
Ten11.

