ALGEMENE BEPALINGEN
1. Dj Rinaldo en zijn crew zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van
opdrachtgever en verbinden zich naar beste kunnen op te treden.
2. Dj Rinaldo heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk
is; met dien verstande dat het maximale geluidsvolume, zoals van overheidswege wordt
voorgeschreven niet overschreden zal worden.
3. Opdrachtgever verklaart met het optreden en de prestaties van dj Rinaldo alleszins bekend te
zijn.
4. Dj Rinaldo is voldoende op tijd voor het optreden in het gebouw aanwezig.
5. Iedere schade aangebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur e.d. van dj Rinaldo zowel in
eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek, wordt door opdrachtgever
volledig vergoed tegen taxatiewaarde. Betaling vindt plaats binnen een maand nadat de
schade is toegebracht.
6. Dj Rinaldo kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc.
aangebracht door derden.
7. Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van dj Rinaldo en zijn crew. Dj Rinaldo heeft het
recht om deze overeenkomst op te zeggen (zonder daarbij tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn), indien de veiligheid van hem en zijn crew niet gewaarborgd is.
8. De opdrachtgever garandeert dat de locatie per voertuig kan worden bereikt en
ter plaatse voldoende parkeerruimte aanwezig is. Extra kosten als gevolg van het
niet kunnen parkeren zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
9. Opdrachtgever garandeert dat de plaats waar apparatuur moet worden opgesteld
bereikbaar is, dat wil zeggen dat, gelet op de omvang en het gewicht van de
apparatuur, geen trappen dienen te worden beklommen, de deuren voldoende
breed zijn en meer in het algemeen geen belemmeringen aanwezig zijn.

10. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle persoonlijk letsel en de daaruit voortvloeiende
kosten, daaronder begrepen exploitatieverlies, voor zover dat letsel is veroorzaakt door het
publiek.
11. Indien het optreden niet door Dj Rinaldo kan worden gerealiseerd als gevolg van ziekte,
ongeval of ander overmacht, zal Dj Rinaldo dit terstond aan opdrachtgever laten weten.
Opdrachtgever heeft recht op een doktersverklaring. Dj Rinaldo zal behulpzaam zijn bij het
zoeken naar een eventuele vervangende dj. De overeenkomst wordt in deze gevallen als
vervallen beschouwd. Het eventueel door dj rinaldo ontvangen voorschotbedrag zal terug
betaald worden.
12. Bij annulering door de opdrachtgever wordt de overeenkomst ontbonden en wordt het
voorschotbedrag beschouwd als annuleringskosten.
13. Indien dj Rinaldo op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal
opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Dj Rinaldo zal onmiddellijk maatregelen nemen
teneinde z.s.m. op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.
14. Indien het optreden wordt geannuleerd dient dj Rinaldo tijdig op de hoogte te worden gesteld.
Restitutie van het voorschotbedrag is alleen mogelijk bij overlijden van 1e graads familie en
overhandiging van de daarmee samenhangende rechtsgeldige documenten.
15. Indien het voorschotbedrag niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, wordt ieder aanbod
door Dj Rinaldo geacht te zijn herroepen.
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