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Boekingsvoorwaarden De Soete Inval middeleeuwse muziek 
 

1. Arbeidsomstandigheden 

Locatie 

Plaats ons niet op een locatie binnen gehoorafstand van andere muziekgroepen, versterkte podia, 

omroepinstallaties of ander omgevingsgeluid. 

 

Weersomstandigheden 

Onze houten instrumenten kunnen niet tegen regen. Tijdens regen kunnen wij dan ook alleen maar 

buiten musiceren wanneer de organisatie zorgt voor een overkapping met beschutting tegen wind in 

verband met binnenwaaiende regen. 

 

Wij doen onze uiterste best om onze instrumenten te beschermen tegen weersomstandigheden. Het 

kan desondanks voorkomen dat de instrumenten last krijgen van vocht en/of kou waardoor muziek 

maken niet meer of in slechts beperkte vorm mogelijk is. 

 

Veiligheid  

U dient er voor te zorgen dat alle regelgeving op het gebied van veiligheid en 

arbeidsomstandigheden in acht wordt genomen, rondom het optreden en al wat daarmee 

samenhangt.  

 

Schade  

U bent aansprakelijk voor alle schade aan ons en/of aan onze spullen, die wordt toegebracht door 

uzelf, uw medewerkers en/of uw publiek. U vrijwaart ons van aanspraken van derden met betrekking 

tot door ons gemaakte schade tijdens het evenement; u vergoedt deze schade en verzekert zich 

tegen deze aansprakelijkheid. 

 

2. De boeking 

Bezetting 

Wij spelen in wisselende formatie, in de meeste gevallen met 3 of 4 muzikanten. De exacte formatie 

is afhankelijk van uw wensen en van de beschikbaarheid van de bandleden.  

 

Offertes en betaling 

Bij optredens voor niet particuliere opdrachtgevers berekenen wij btw (9%, 2019). Dit bedrag 

vermelden we afzonderlijk in onze offerte.  

Voor optredens buiten Nederland maar binnen de EU verleggen we de btw. We vragen u in dat geval 

dan ook om bij akkoord uw Kamer van Koophandelnummer aan ons door te geven. 

 

Offertes voor particuliere opdrachtgevers zijn altijd inclusief btw (9%, 2019). Dit geldt zowel voor 

optredens binnen als buiten de EU. 

 

Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. 
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Annulering 

Wanneer u een week of korter voor een optreden annuleert brengen wij 50% van het afgesproken 

bedrag inclusief btw voor particuliere, en exclusief btw voor niet particuliere opdrachtgevers in 

rekening.  

 

Wanneer wij het optreden wegens ziekte of overmacht af moeten zeggen, brengen wij geen kosten 

in rekening. Onder overmacht verstaan wij onder andere extreem slechte weersomstandigheden, 

waardoor de reis naar de evenementlocatie te risicovol wordt, of het opvolgen van adviezen van 

officiële instanties bij bijzondere situaties.  

 

Als bij aankomst of tijdens het optreden blijkt dat de omstandigheden waaronder wij moeten spelen, 

slecht of niet volgens afspraak zijn (bijvoorbeeld bij regen zonder overkapping) en u geen voldoende 

alternatief kunt bieden, behouden wij ons het recht voor om het optreden ter plekke te annuleren.  

U bent dan het volledig afgesproken bedrag inclusief btw verschuldigd voor particuliere, en exclusief 

btw voor niet particuliere opdrachtgevers. 

 

Ingebrekeblijving 

Wanneer wij toerekenbaar tekort zijn geschoten in het nakomen van onze verplichtingen, dient u ons 

binnen 2 werkdagen schriftelijk in gebreke te stellen. Doet u dit niet, dan vervalt enige aanspraak 

uwerzijde. 

 

Voor opdrachten buiten Nederland geldt het forumkeuzebeding: alle geschillen die voortvloeien uit 

of samenhangen met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 

Groningen. 

 

3. Aanvullende inkomsten 

U gaat ermee akkoord dat wij tijdens onze optredens extra inkomsten kunnen verkrijgen via donaties 

van luisteraars. 

 

4. Rechten 

Auteursrechten 

De nummers in ons repertoire zijn rechtenvrij. Indien gewenst kunnen wij u vooraf een lijst 

aanleveren met ons repertoire. 

 

Gegevensgebruik  

U heeft als opdrachtgever het recht om onze bandgegevens (naam, logo, foto’s, etc.) te gebruiken 

voor de promotie van het geboekte optreden. 

 

 


