
Algemene bepalingen STILTLIFE StreeTTheater 

1.  In het geval van een optreden kunnen omstandigheden zoals bijvoorbeeld regen, wind en een natte onder- of speelgrond,
 naar het oordeel van betrokken artiest (hierna contractant 1), een voorstelling of een gedeelte daarvan verhinderen wegens 

veiligheidsrisico's voor artiest en/of publiek. Voornoemde omstandigheden zijn voor risico van opdrachtgever (contractant 2) en 

ontslaan hem niet van de genoemde betalingsverplichting.

2. In geval van overmacht van de betrokken artiest(en) verplicht contractant 1 zich per direct contractant 2 hiervan in 

kennis te stellen. Bij onbereikbaarheid van contractant 2 geschiedt het zo spoedig mogelijk. Contractant 2 behoudt het 

3. In geval van ziekte of ongeval van betrokken artiest(en) heeft contractant 2 het recht om op zijn kosten een onderzoek 

te laten instellen door een controlerend geneesheer.

4. Behoudens de punten 1 tot en met 3 van deze algemene bepalingen zal bij het niet nakomen van de 

contractverplichtingen door de contractant welke in gebreke is gebleven een schadevergoeding worden betaald ter grootte 

van de overeengekomen som. Deze vergoeding kan terstond worden gevorderd door de benadeelde partij. Alle in deze te 

maken kosten komen voor rekening van de in gebreke gebleven contractant.

5. Contractant 2 draagt zorg voor de eventuele afdrachten van Buma rechten (in België Sabam)
Bovendien verklaart contractant 2 bekend te zijn met de prestaties van contractant 1 I artiest(en). 

6. Contractant 2 draagt zorg voor de veiligheid van de artiest(en) en de materialen. Voor schade, vermissing of diefstal is

contractant 2 verantwoordelijk, met inbegrip tot zulks veroorzaakt door publiek of anderen. In voorkomend geval vergoedt

contractant 2 volledig de schade / reparatie / vervanging overeenkomstig de taxatiewaarde binnen één maand na het

voorval aan contractant 1.

7. Tenzij anders overeengekomen verplicht contractant 2 zich tot uitbetaling over te gaan uiterlijk 14 dagen na 
de voorstellingsdatum en ontvangst van factuur.

8. Het maken van geluids-en beeldopnamen voor intern of privégebruik is toegestaan. Zonder schriftelijke goedkeuring van 

contractant 1 is het maken van geluids- en beeldopnamen voor commerciele doeleinden uitdrukkelijk verboden.
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