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1. Bepalingen
1.1 Dutch DJ Entertainment gevestigd aan Parc de Zwijger 31 te Wezep
vertegenwoordigd door Jurie Eeftink (geboren te Zwolle op 27-07-1987) met
kvknummer 57535442 en BTWnummer: 122694909B01 hierna te noemen als
‘’opdrachtgever’’
1.2 De uitvoerende artiest hierna te noemen als ‘’DJ’’

2. Opdrachtbevestiging en beschikbaarheid
2.1 Opdrachtgever zal altijd de DJ vooraf telefonisch benaderen voor
opdrachten/boekingen, welke schriftelijk (per mail) met daarin alle afspraken, zoals
gage, locatie, tijden, apparatuur, klantgegevens enz. bevestigen. DJ dient dit binnen 2
dagen na ontvangst schriftelijk te bevestigen voor akkoord.
2.2 De uitvoerende DJ dient de opdracht naar behoren uit te voeren. Bij aantoonbare
nalatigheid en verwaarlozing wordt DJ in gebreke gesteld. De daaruit voortkomende
kosten worden verhaald op DJ.
2.3 Indien DJ zonder geldige reden binnen het gestelde termijn van 7 dagen voor
uitvoering van de boeking annuleert, verhaalt opdrachtgever administratieve kosten a
75 euro + eventueel hogere gage voor een andere vergelijkbare DJ of de verloren omzet
van de complete productie alsmede alle overage voortkomende kosten op DJ .

3. Gage en stage
3.1 Per boeking wordt de gage vastgesteld volgens artikel 2.1.
3.2 Reiskosten worden door opdrachtgever 19 cent a km vergoed. Dit wordt door DJ
apart vermeld op factuur. Tenzij anders overeengekomen volgens artikel 2.1
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4. Betalingen
4.1 Alle betalingen vinden via bankoverschrijving plaats. De DJ zal nooit contante betalingen
accepteren van de klant
4.2 DJ wordt uitbetaald op ingediende factuur. Deze is gericht aan Dutch DJ Entertainment.
Adres, kvk, btwnummer worden vermeld op de factuur
4.3 Binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur betaald opdrachtgever uit op het door DJ
beschikbaar gestelde rekeningnummer.
4.4 Factuur wordt binnen 14 dagen na uitvoering van de boeking bij opdrachtgever
ingediend. Indien de DJ nalatig is en de factuur na 14 dagen stuurt vervalt de recht op de
gage/betaling.
4.5 Het BTW tarief voor het DJ optreden is wettelijk vastgelegd op 6%. Indien de DJ ook
apparatuur levert wordt dit apart vermeld op de factuur en is hier het btw tarief 21%.

5. Rider, apparatuur en hospitality
5.1 DJ apparatuur die opdrachtgever beschikbaar stelt bestaan uit
Pioneer XDJ RX of Pioneer djset bestaand uit 2x CDJ2000(nexus) + DJM800/900nexus of de
DJ neemt zijn eigen set mee. Dit wordt volgens artikel 2.1 kort gesloten.
5.2 Het meenemen van introduces (vrienden) is toegestaan tot een maximum van 2
personen (inclusief chauffeur), mits opdrachtgever daar toestemming voor geeft. Dit dient
minimaal 3 dagen voorafgaand aan de boeking aan opdrachtgever kenbaar gemaakt
worden. Introducees zullen zich nooit op het podium of in de DJbooth bij DJ voegen.
Introducees blijven backstage in de door de klant aangegeven ruimtes of begeven zich in het
aanwezige publiek.
5.3 Voorafgaand en tijdens het optreden is het gebruik van gedragsbeinvloeiende middelen
verboden (alcohol, drugs enz). Hier geld een stuk eigen verantwoordelijkheid.
5.4 DJ zal altijd nette en gepaste kleding dragen. Dit geldt took voor de introduces. Indien er
een dresscode voor de boeking van toepassing, wordt dit tijdig volgens artikel 2.1
doorgegeven aan DJ.
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6. Andere opdrachtgevers & boekingen (concurrentiebeding)
6.1 DJ heeft de vrijheid via andere opdrachtgevers te werken.
6.2 DJ zal altijd doorverwijzen naar opdrachtgever voor her-boekingen en/of andere vragen
die te maken hebben met de boeking. Dit in de breedste zin van het woord.
6.3 Het is DJ gedurende de werkzame periode en een periode van 2 jaar na het beeindigen
van alle werkzaamheden bij opdrachtgever niet toegestaan om werkzaamheden uit te
voeren bij dezelfde klant waar DJ werkzaamheden heeft uitgevoerd voor opdrachtgever.
6.4 Bij het niet naleven van artikel 6.2 + 6.3 zal concurrentiebeding ten laste worden gelegd
+ dat 100% van het bij opdrachtgever honorarium (ex btw) + een boete van 1500 euro (ex
btw) direct gevorderd zal worden bij DJ

7. Promotie
7.1 Opdrachtgever behoud zich het recht op foto, video en geluidsopname te maken tijdens
het optreden van DJ. Deze te publiceren op de websites en social media van opdrachtgever.
7.2 Deze opname en promotiemateriaal mag niet gekopieerd worden zonder toestemming
van opdrachtgever. Dit blijft eigendom van opdrachtgever.
7.3 Het laten maken van flyers, posters en ander verwant promotiemateriaal zal door
opdrachtgever verzorgd worden, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is.
7.4 Indien DJ zelf promotie maakt voor boekingen/optreden dient de bedrijfsnaam van
opdrachtgever duidelijk vermeld te worden.
7.5 Het is niet toegestaand promotie te maken voor eigen bedrijf. Je werkt uit naam van
Dutch DJ Entertainment. Eigen visitiekaartjes, demo’s en contactgegevens uitdelen aan de
klant en aanwezige publiek is verboden.

De algemene voorwaarden van Dutch DJ Entertainment zijn te vinden op de
website www.dutchdjentertainment.nl. Bij het akkoord gaan een
boeking/opdracht/klus ben je bekend en ga je akkoord. met de inhoud van
deze overeenkomst en van de algemene voorwaarden. De overeenkomst is
geldig voor onbepaalde tijd en gedurende de gehele werkzame periode.

