ALGEMENE VOORWAARDEN FRUNS 2015
1 .De OPDRACHTGEVER GARANDEERT:
1. dat er een goede (kleed)accommodatie zal zijn, waar de ARTIEST zich kan kleden en waar de
ARTIEST kan vertoeven tijdens de pauzes. De accommodatie dient van redelijke afmetingen te zijn,
behoorlijk verwarmd te kunnen worden en voorzien van een goede verlichting, van spiegels en
stopcontacten; de betreffende accommodatie dient deugdelijk
afgesloten te kunnen worden en binnen redelijke afstand van sanitaire voorzieningen;
2. dat er op de PLAATS VAN OPTREDEN/ WORKSHOP een deugdelijk podium/ dansvloer zal zijn
van minimaal 4 meter bij 2 meter. Bij een boeking van de showgroep dient het podium minimaal 6
meter bij 5 meter te zijn.
3. dat er, indien de omstandigheden dit vereisen, en FRUNS hierom verzoekt, ter plaatse van het
optreden een ordedienst zal fungeren, en/of dranghekken worden geplaatst, zodat de ARTIEST
ongestoord en veilig de afstand tussen kleedkamer en podium kan afleggen en het podium
vrijgehouden wordt van PUBLIEK;
4. dat hij nimmer zal toestaan, dat er meer PUBLIEK in de locatie, waar opgetreden wordt of zal
worden, toegelaten wordt, dan volgens de ter plaatse geldende brandweer- en/of andere
overheidsvoorschriften is geoorloofd;
5. dat er aan FRUNS een kopie wordt verstrekt van alle beeldopname van het optreden.
2. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
1. Alle door FRUNS gedane aanbiedingen en/of offertes zowel mondeling als schriftelijke zijn
vrijblijvend.
2. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 15 (vijftien) dagen
vanaf de datum der offerte; zij zijn gebaseerd op door de OPDRACHTGEVER verstrekte gegevens en
verdere informatie als mede de geopteerde diensten van derden.
3. FRUNS en de OPDRACHTGEVER zijn gebonden, nadat en voorzover de OPDRACHTGEVER de
eerder gedane offerte / aanbieding van FRUNS schriftelijk of telefonisch heeft omgezet in een
definitieve opdracht.
4. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de schriftelijke
OVEREENKOMST afwijken, zijn slechts geldig, indien zij door beide partijen schriftelijk
ondertekend zijn aanvaard of bevestigd.
3. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT OPTREDENS
1. De OPDRACHTGEVER verklaart met de prestaties van de ARTIEST, alsmede met de soort of aard
van de gecontracteerde prestaties volledig bekend te zijn.
2. De OPDRACHTGEVER verklaart ermee bekend te zijn dat ARTIEST en betrokken medewerkers

recht hebben op het nuttigen van frisdank naar keuze gedurende het gehele optreden Inclusief zaken
VOOR het optreden. Tevens verklaart de OPDRACHTGEVER voor genoeg (niet gekoeld) water te
zorgen voor de artiest.
4. VOORTIJDIGE ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST EN AFKOELINGSPERIODE
1. Annulering van de OVEREENKOMST dient uiterlijk 30 dagen VOOR uitvoering van de
OVEREENKOMST schriftelijk in bezit te zijn van FRUNS.
2. Bij annulering van de OVEREENKOMST door de OPDRACHTGEVER BUITEN de gestelde
termijn, is deze een schadevergoeding verschuldigd van 80% van het geen de OPDRACHTGEVER bij
de uitvoering van de OVEREENKOMST had moeten betalen.
3. Opdrachtgever en FRUNS kunnen binnen zeven (7) dagen na de boekingsovereenkomst schriftelijk
de overeengekomen opdracht annuleren zonder opgaaf van reden en zonder enige financiële
verplichting.
4. Indien een optreden korten dan een dertig (30) dagen voorafgaand aan de datum van het optreden
wordt geboekt, is de voormelde afkoelingsperiode niet van toepassing.
5. BETALINGEN EN BETALINGSVERPLICHTING
1. De OPDRACHTGEVER is gehouden FRUNS te betalen uiterlijk 4 (vier) dagen voor het optreden,
tenzij anders overeengekomen.
2. Indien er niet aan de hierboven vermelde betaling, of de overeengekomen betaalwijze tijdig wordt
voldaan, heeft FRUNS het recht de OVEREENKOMST te ontbinden en de artiest(en) niet te Laten
optreden. De factuur dient alsnog volledig te worden voldaan.
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