Algemene bepalingen
1) De inrichtende partij voorziet voor de uitvoerder(s) :
 gratis parkeergelegenheid in de nabijheid van de plaats waar de te brengen prestatie doorgaat.
 toegang tot de accommodatie (domein, gebouw, podia, kleedruimtes,..) van minstens 2 uur vóór de aanvang van de prestatie en ca. 2
uur na de prestatie.
 tijdens de pauze en/of op het einde van de prestatie zijn frisdrank en eventuele versnaperingen steeds welkom.
2) De overeenkomsten in "Bevestiging" gelden pas van zodra het één exemplaar terug in het bezit is van de uitvoerende partij en dit vóór de
terugzenddatum vermeld in de begeleidende brief (doorgaans binnen de 30 dagen na opmaak contract).
3) De inrichtende partij verklaart bekend te zijn met de prestaties van de uitvoerder(s).
4) Indien de te brengen prestatie een "spektakel" of "feest" betreft, wordt er gebruik gemaakt van begeleidingsmuziek. Alle kosten te heffen door
ondermeer het Bureau voor Muziekauteursrechten (SABAM), alsook de Billijke Vergoeding zijn voor rekening van de inrichtende partij. (Ter info:
"Aanvraag voor toelating" bij SABAM in te dienen minstens 10 dagen voor aanvang. Online : www.sabam.be)
5) De artistieke prestaties worden als zelfstandig schouwspelartiest onder de artiestennaam Klown Trico gebracht. KTsViDi is de commerciële naam
(voor de activiteiten : o.a. videorealisaties en animatie). Ondernemingsgegevens : BTW BE 0819.759.074 “Kleine onderneming onderworpen aan
de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk “
6) a) Indien voor de aanvang van de te brengen prestatie blijkt dat algemene en/of technische voorwaarden niet voldaan zijn, kan de uitvoerende
partij de prestatie weigeren te brengen en de volledige uitkoopsom (zonder reducties) aanrekenen.
b) Behoudens overmacht [] zal bij annulatie, of bij het niet nakomen van de afspraken door een der partijen, de nalatige partij een
schadevergoeding in de waarde van de in ommezijde vermelde vergoeding betalen aan de benadeelde partij.
c) Indien de uitvoerende partij door ziekte of ongeval verhinderd is de prestatie te laten doorgaan, zal de inrichtende partij tijdig verwittigd
worden, gevolgd door een doktersattest of ander gewettigd document. (De uitvoerende partij zal als extra service adressen van mogelijke
vervangers kenbaar maken.)
7) Indien voor, tijdens en na het brengen van de prestatie enig technisch materiaal, attributen of persoonlijke zaken (kortom: alles wat eigendom
is van de uitvoerders) door derden of door nalatigheid van de organisatie (met betrekking tot brandveiligheid, supervisie,...) werd beschadigd,
worden de inrichters aansprakelijk gesteld om eventuele herstellings- of vervangingskosten te vergoeden. Dit behoudens overmacht [].



Overmacht:

a) Oorlog (ondermeer burgeroorlog of buitenlandse oorlog, onlusten, staatsgreep), inval, oproer (o.m. opstand, muiterij, verzet, revolutie,
beroering onder de bevolking), staking en optochten, krijgswet, staat van beleg.
b) Opeising van het gebouw of de plaats waar de prestatie zou plaatsvinden, in welke vorm dan ook, gehele of gedeeltelijke bezetting ervan, door
al dan niet gewapende militaire-, politie- of burgermacht, of door al dan niet gewapende, geregelde of ongeregelde strijders.

Technische bepalingen
Kinderanimatie : “De brief van de Circusschool” / “De brief van …”
a) Zaalinfrastructuur
 Verduisterde zaal is zeer wenselijk. Wordt niet in openlucht opgevoerd. Kan in een tent plaatsvinden.
 Podium of vrije ruimte: min. 4m breed bij 3m diep. Vrije hoogte boven het speelvlak: min. 2,5m. Een podium is niet noodzakelijk, maar
zeer wenselijk bij ruimere zalen of een groter publiek. Bij podia met een grotere opstaphoogte dan 30cm, wordt een trapje voorzien.
 Het publiek mag geen plaats kunnen nemen, zowel direct links en rechts van, of achter het podium.
b) Elektrische installaties
Tenzij anders vermeld is er steeds een geluids- en belichtingsinstallatie mee. Hiervoor is minstens één stopcontact, voorzien van aarding,
noodzakelijk. Deze bevindt zich zo dicht mogelijk bij het podium en voldoet aan de wettelijke reglementeringen.
Aan te sluiten zijn: geluidsversterking en belichting (LED) : 220VAC - minstens 16A.
Deze installaties kunnen een capaciteit van ongeveer 400 toeschouwers aan.
Tenzij anders vermeld wordt er geen gebruik gemaakt van bestaande installaties eigen aan de accommodatie, alsook niet van door de
inrichtende partij gehuurde installaties zonder medeweten van de uitvoerders.
De uitvoerende partij kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor een te zwakke geluidssterkte of belichting bij gebruik van eigen
installaties.
c) Kleedruimte
Een goed verlichte kleedruimte (min. 8m2) met voorziening van stromend water, enkele stoelen en een tafel is noodzaak. De kle edruimte is zo
nodig verwarmd (min. 18°C). Ze kan ook dienst doen ter opberging van gebruikte attributen en ander persoonlijk materiaal en is afsluitbaar.

