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Contractant 1 zal bij een workshop 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
workshopleider(s) moet direct en zonder moeilijkheden met de opbouw begonnen kunnen worden.
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.
De kosten te heffen door het Bureau voor Muziek-auteursrechten te Amsterdam komen voor rekening van
Contractant 2.
Contractant 1 is gerechtigd – indien niet aan de overeengekomen betalingswijze wordt voldaan – per maand een
toeslag van 10% te berekenen.
Contractant 1 behoudt zich het recht in geval van Tv-optreden het contract te annuleren of te verplaatsen in
onderling overleg.
De overeengekomen onkostenvergoeding moet vooraf aan de workshops zijn voldaan, tenzij anders is
overeengekomen.
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 speeldatum.
Contractant 1 behoudt zich het recht voor deze overeenkomst als vervallen te beschouwen, indien contractant 2
het duplicaat niet binnen veertien dagen na dagtekening getekend geretourneerd heeft aan contractant 1.
Indien een openluchtworkshop geen doorgang kan vinden i.v.m. slechte weersomstandigheden ( zelfs al met
harde wind en motregen ), dient contractant 2 een vervangende locatie / accommodatie te organiseren zodat de
circusvoorstelling alsnog verzorgt kan worden. In overleg kan ook een andere datum worden vastgesteld, maar
annuleren in verband met de weersomstandigheden kan alleen tot 24 uur voor de voorstelling. 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.
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.
Wanneer Contractant 1 wordt benaderd voor een televisie-optreden, behoudt zij zich het recht om de geplande
workshop te annuleren of te verplaatsen in onderling overleg.
Stichting Jeugdcircus Saranti heeft vrijstelling m.b.t. loonheffingen.
Indien het evenement met betrekking tot deze overeenkomst geen doorgang kan vinden i.v.m. een sterfgeval
binnen de koninklijke familie zal deze overeenkomst zonder kosten worden ontbonden.

