Algemene voorwaarden
Voorstellingen

1. Een ruimte speelvloer van minimaal 10 x 14 meter, vrije hoogte van minimaal 6 meter (voor de
trapeze installatie en op een harde vlakke ondergrond, geen gras).
2. Twee aparte aansluitgroepen (220 Volt) voor licht- en geluidinstallaties. Buiten is één aansluitgroep
voldoende.
3. De opbouwploeg van Contractant 1 dient minimaal 2 uren voor de aanvang van de voorstelling
toegang te hebben tot de speelruimte i.v.m. de opbouw.
4. Een kleedruimte voor ± 15 artiesten die achter het speelvlak moet liggen, met tafels en stoelen en
voldoende licht, stromend water en toilet.
5. Het is niet toegestaan om zonder overleg met de leiding van Contractant 1 tijdens de voorstelling
beeld- en/of geluidsopnames te maken.
6. Voor de artiesten en begeleiders enkele gratis consumpties.
7. Een gratis parkeerplek voor de vrachtwagen (afmeting L440xH210xB215) van Contractant 1.
8. Annulering van de overeenkomst is niet mogelijk, tenzij Contractant 1 hiervoor schriftelijk
toestemming verleent. Contractant 1 heeft in deze situatie recht op tenminste 15% van de
overeengekomen gage.
9. De kosten te heffen door het Bureau voor Muziek-auteursrechten te Amsterdam komen voor
rekening van Contractant 2.
10. Contractant 1 is gerechtigd – als niet aan de overeengekomen betalingswijze wordt voldaan – per
maand een toeslag van 10% te berekenen.
11. Contractant 1 behoudt zich het recht in geval van een Tv-optreden het contract te annuleren of te
verplaatsen in onderling overleg.
12. De overeengekomen gage moet vooraf aan de opdracht zijn voldaan, tenzij anders is
overeengekomen.
13. Contractant 2 verplicht zich van elke publicatie (inclusief krantenknipsels) deze workshop
betreffende, een exemplaar, dan wel een kopie daarvan, te zenden aan Contractant 1, binnen één
maand na de workshop.
14. Contractant 1 behoudt zich het recht voor de overeenkomst als vervallen te beschouwen, indien
Contractant 2 niet binnen veertien dagen na offertedatum reageert via de mail aan
Contractant 1.
15. Als een openluchtvoorstelling geen doorgang kan vinden i.v.m. slechte weeromstandigheden (zelfs al
met harde wind en motregen), dient Contractant 2 een vervangende locatie/accommodatie te
organiseren zodat de voorstelling alsnog verzorgt kan worden. In overleg kan ook een andere datum
worden vastgesteld, maar annuleren in verband met de weeromstandigheden kan alleen tot 24 uur
voor de workshop. Dan wordt 25% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Daarna is 50%
van het afgesproken bedrag verschuldigd. Zodra Contractant 1 ter plaatse is, en de voorstelling kan
geen doorgang vinden, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
16. Wanneer Contractant 1 om welke reden dan ook moeilijkheden ondervindt om op tijd op de
afgesproken locatie te komen, zal Contractant 2 onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. Indien de
workshop niet door kan gaan als gevolg van overmacht, zijn beide Contractanten gerechtigd de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
17. Stichting Jeugdcircus Saranti heeft vrijstelling m.b.t. loonheffingen.
18. Als het evenement met betrekking tot de overeenkomst geen doorgang kan vinden i.v.m. een
sterfgeval binnen de Koninklijke familie zal deze overeenkomst zonder kosten worden ontbonden.

Algemene voorwaarden
Steltlopers en Artiesten

1. Contractant 1 zal minimaal 30 minuten voor aanvang aanwezig zijn.
2. Contractant 2 zorgt voor een kleedruimte met stromend water en toilet en voor ontvangst van de
artiesten.
3. Contractant 2 zorgt voor een gratis parkeerplek voor het vervoersmiddel van Contractant 1
4. Contractant 2 zorgt voor de artiesten enkele gratis consumpties, waaronder sowieso melk bij een
vuurspuwopdracht.
5. Contractant 1 is bij een vuurspuwopdracht niet verantwoordelijk voor schade en brand.
6. Annulering van de overeenkomst is niet mogelijk, tenzij Contractant 1 hiervoor schriftelijk
toestemming verleent. Contractant 1 heeft in deze situatie recht op tenminste 15% van de
overeengekomen gage.
7. De kosten te heffen door het Bureau voor Muziek-auteursrechten te Amsterdam komen voor
rekening van Contractant 2.
8. Contractant 1 is gerechtigd – als niet aan de overeengekomen betalingswijze wordt voldaan – per
maand een toeslag van 10% te berekenen.
9. Contractant 1 behoudt zich het recht in geval van een Tv-optreden het contract te annuleren of te
verplaatsen in onderling overleg.
10. De overeengekomen gage moet vooraf aan de opdracht zijn voldaan, tenzij anders is
overeengekomen.
11. Contractant 2 verplicht zich van elke publicatie (inclusief krantenknipsels) deze workshop
betreffende, een exemplaar, dan wel een kopie daarvan, te zenden aan Contractant 1, binnen één
maand na de workshop.
12. Contractant 1 behoudt zich het recht voor de overeenkomst als vervallen te beschouwen, indien
Contractant 2 niet binnen veertien dagen na offertedatum reageert via de mail aan
Contractant 1.
13. Als een openluchtvoorstelling geen doorgang kan vinden i.v.m. slechte weeromstandigheden (zelfs al
met harde wind en motregen), dient Contractant 2 een vervangende locatie/accommodatie te
organiseren zodat de voorstelling alsnog verzorgt kan worden. In overleg kan ook een andere datum
worden vastgesteld, maar annuleren in verband met de weeromstandigheden kan alleen tot 24 uur
voor de workshop. Dan wordt 25% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Daarna is 50%
van het afgesproken bedrag verschuldigd. Zodra Contractant 1 ter plaatse is, en de voorstelling kan
geen doorgang vinden, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
14. Wanneer Contractant 1 om welke reden dan ook moeilijkheden ondervindt om op tijd op de
afgesproken locatie te komen, zal Contractant 2 onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. Indien de
workshop niet door kan gaan als gevolg van overmacht, zijn beide Contractanten gerechtigd de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
15. Stichting Jeugdcircus Saranti heeft vrijstelling m.b.t. loonheffingen.
16. Als het evenement met betrekking tot de overeenkomst geen doorgang kan vinden i.v.m. een
sterfgeval binnen de Koninklijke familie zal deze overeenkomst zonder kosten worden ontbonden.

Algemene voorwaarden
Workshops

1. Contractant 1 zal bij een workshops minimaal 30 minuten voor aanvang aanwezig zijn en verwacht
dat de workshop op de vastgestelde aanvangstijd kan beginnen. Contractant 2 zorgt voor een lege
ruimte van minimaal 10 bij 10 meter per 15 deelnemers, en voor ontvangst van de workshopleider(s)
van Saranti. Bij aankomst van de workshopleider(s) moet direct en zonder moeilijkheden met de
opbouw begonnen kunnen worden.
2. Annulering van de overeenkomst is niet mogelijk, tenzij Contractant 1 hiervoor schriftelijk
toestemming verleent. Contractant 1 heeft in deze situatie recht op tenminste 15% van de
overeengekomen gage.
3. De kosten te heffen door het Bureau voor Muziek-auteursrechten te Amsterdam komen voor
rekening van Contractant 2.
4. Contractant 1 is gerechtigd – als niet aan de overeengekomen betalingswijze wordt voldaan – per
maand een toeslag van 10% te berekenen.
5. Contractant 1 behoudt zich het recht in geval van een Tv-optreden het contract te annuleren of te
verplaatsen in onderling overleg.
6. De overeengekomen gage moet vooraf aan de opdracht zijn voldaan, tenzij anders is
overeengekomen.
7. Contractant 2 verplicht zich van elke publicatie (inclusief krantenknipsels) deze workshop
betreffende, een exemplaar, dan wel een kopie daarvan, te zenden aan Contractant 1, binnen één
maand na de workshop.
8. Contractant 1 behoudt zich het recht voor de overeenkomst als vervallen te beschouwen, indien
Contractant 2 niet binnen veertien dagen na offertedatum reageert via de mail aan
Contractant 1.
9. Als een openluchtworkshop geen doorgang kan vinden i.v.m. slechte weeromstandigheden (zelfs al
met harde wind en motregen), dient Contractant 2 een vervangende locatie/accommodatie te
organiseren zodat de workshop alsnog verzorgt kan worden. In overleg kan ook een andere datum
worden vastgesteld, maar annuleren in verband met de weeromstandigheden kan alleen tot 24 uur
voor de workshop. Dan wordt 25% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Daarna is 50%
van het afgesproken bedrag verschuldigd. Zodra Contractant 1 ter plaatse is, en de workshop kan
geen doorgang vinden, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
10. Wanneer Contractant 1 om welke reden dan ook moeilijkheden ondervindt om op tijd op de
afgesproken locatie te komen, zal Contractant 2 onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. Indien de
workshop niet door kan gaan als gevolg van overmacht, zijn beide Contractanten gerechtigd de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
11. Stichting Jeugdcircus Saranti heeft vrijstelling m.b.t. loonheffingen.
12. Als het evenement met betrekking tot de overeenkomst geen doorgang kan vinden i.v.m. een
sterfgeval binnen de Koninklijke familie zal deze overeenkomst zonder kosten worden ontbonden.

Algemene voorwaarden
Schminkstand

1. Contractant 1 zal bij een schminkopdracht minimaal 30 minuten voor aanvang aanwezig zijn en
verwacht dat de schminkopdracht op de vastgestelde aanvangstijd kan beginnen.
2. Contractant 2 zorgt voor ontvangst van de schminkster(s) van Saranti. Bij aankomst van de
schminkster(s) moet direct en zonder moeilijkheden met de opbouw begonnen kunnen worden.
3. Contractant 2 zorgt voor enkele consumpties en stromend water in de buurt voor het verversen van
het schminkwater.
4. Annulering van de overeenkomst is niet mogelijk, tenzij Contractant 1 hiervoor schriftelijk
toestemming verleent. Contractant 1 heeft in deze situatie recht op tenminste 15% van de
overeengekomen gage.
5. De kosten te heffen door het Bureau voor Muziek-auteursrechten te Amsterdam komen voor
rekening van Contractant 2.
6. Contractant 1 is gerechtigd – als niet aan de overeengekomen betalingswijze wordt voldaan – per
maand een toeslag van 10% te berekenen.
7. Contractant 1 behoudt zich het recht in geval van een Tv-optreden het contract te annuleren of te
verplaatsen in onderling overleg.
8. De overeengekomen gage moet vooraf aan de opdracht zijn voldaan, tenzij anders is
overeengekomen.
9. Contractant 2 verplicht zich van elke publicatie (inclusief krantenknipsels) deze schminkopdracht
betreffende, een exemplaar, dan wel een kopie daarvan, te zenden aan Contractant 1, binnen één
maand na de opdracht.
10. Contractant 1 behoudt zich het recht voor de overeenkomst als vervallen te beschouwen, indien
Contractant 2 niet binnen veertien dagen na offertedatum reageert via de mail aan
Contractant 1.
11. Als een schminkopdracht geen doorgang kan vinden i.v.m. slechte weeromstandigheden (zelfs al met
harde wind en motregen), dient Contractant 2 een vervangende locatie/accommodatie te
organiseren zodat de opdracht alsnog verzorgt kan worden. In overleg kan ook een andere datum
worden vastgesteld, maar annuleren in verband met de weeromstandigheden kan alleen tot 24 uur
voor de opdracht. Dan wordt 25% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Daarna is 50%
van het afgesproken bedrag verschuldigd. Zodra Contractant 1 ter plaatse is, en de opdracht kan geen
doorgang vinden, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
12. Wanneer Contractant 1 om welke reden dan ook moeilijkheden ondervindt om op tijd op de
afgesproken locatie te komen, zal Contractant 2 onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. Indien de
opdracht niet door kan gaan als gevolg van overmacht, zijn beide Contractanten gerechtigd de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
13. Stichting Jeugdcircus Saranti heeft vrijstelling m.b.t. loonheffingen.
14. Als het evenement met betrekking tot de overeenkomst geen doorgang kan vinden i.v.m. een
sterfgeval binnen de Koninklijke familie zal deze overeenkomst zonder kosten worden ontbonden.

