Algemene voorwaarden voor overeenkomsten van optredens van artiesten
2017

I. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn, naast de huisregels die specifiek nader worden
vastgesteld en op de website van het festival worden gepubliceerd van
toepassing op overeenkomsten van de Stichting Bredewegfestival (SBF) met
artiesten. In geval van strijdigheid tussen de Huisregels en deze Algemene
voorwaarden geldt het bepaalde in deze voorwaarden, onder instandhouding van
hetgeen overigens is bepaald in de Algemene voorwaarden..
2. SBF kan huisregels hanteren, die naast het bepaalde in deze voorwaarden en
het bepaalde in de algemene voorwaarden gelden. Deze huisregels worden
vermeld op de website van SBF en worden zo nodig aan de artiest uitgereikt.
II Vergunningvoorwaarden en instructies
Het festival vindt plaats onder een vergunning die afgegeven is door de gemeente;
iedere deelnemer aan het festival, en derhalve ook de artiest, is verplicht zich aan
de vergunningsvoorwaarden en de daarop gebaseerde instructies te houden.
Instructies van SBF en haar medewerkers alsmede van het bevoegd gezag
dienen steeds door de artiest te worden opgevolgd.
III Aansprakelijkheid
1. Artiesten betreden de evenementlocatie op eigen risico. SBF is niet aansprakelijk
voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van artiesten.
2. SBF is jegens de artiest niet aansprakelijk voor gedragingen van bezoekers van
het festival of van andere artiesten of deelnemers van het festival.
IV Annulering optreden
1. SBF kan het optreden annuleren als er sprake is van overmacht.
2. Onder overmacht worden naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen in ieder geval verstaan alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop SBF geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor SBF niet in staat is de verplichtingen na te komen, zoals, maar niet
uitsluitend:
- intrekking van een of meer van de voor het evenement vereiste vergunningen
van overheidswege;
- niet langer voldoen aan een of meer van de voorwaarden verbonden aan een
of meer van de voor het evenement vereiste vergunningen van
overheidswege;
- hevige weersomstandigheden, waaronder in ieder geval begrepen voor het
moment van optreden voorspelde storm van windkracht 6 Bft. of meer;
- intrekking van toegezegde subsidies of sponsorgelden.
3. In geval van overmacht (ziekte of ongeval) van de betrokken artiest(en) verplicht
de artiest/theaterbureau zich per direct SBF hiervan in kennis te stellen. De
artiest/theaterbureau tracht een passende alternatieve voorstelling aan te bieden
voor de overeengekomen datum. Indien geen passend alternatief voor de
overeengekomen datum wordt gevonden behoudt SBF behoudt het recht op het
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optreden, dat dan, onder dezelfde condities, alsnog zal plaatsvinden, op de
eerstvolgende festivaldatum.
V. Aankomsttijd
1. Artiesten die de gehele dag optreden, moeten voor negen uur ’s ochtends hun
vervoermiddel op de aangewezen plek geparkeerd hebben.
2. Artiesten die op een specifieke tijd of in een specifieke tijdsperiode optreden
dienen een half uur voor hun eerste optreden aanwezig te zijn op de door SBF
aangewezen
speelplek.

VI. Parkeren
Parkeermogelijkheden voor artiesten worden aangewezen door SBF. Daarvoor
worden speciale vignetten uitgereikt. Dit geldt ook voor laden en lossen.
Eventuele parkeerkosten of boetes worden niet vergoed door SBF.

VII. Uitbetaling
Uitbetaling van overeengekomen gage geschiedt in overleg. Indien hierover niets
naders wordt overeengekomen, vindt uitbetaling uiterlijk plaats binnen 14 dagen
na de festivaldatum.

Amsterdam, april 2017
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