ALGEMENE VOORWAARDEN FLITSOPTREDEN
RUIMTE
Een thuisoptreden is natuurlijk niet voor iedereen geschikt. Een beetje ruime woonkamer
of tuin is wel nodig. Zo lang er coronamaatregelen gelden, moeten die gehandhaafd kunnen
worden.
Bij regen moeten de artiest wel binnen kunnen spelen. Het hóeft natuurlijk niet thuis
georganiseerd te worden. Het kan ook op kantoor, in het clubhuis, of bij de buren.

PRIJZEN
10 minuten € 150
15 minuten € 200
Prijzen zijn inclusief BTW (9%) en inclusief reiskosten tot 30km van standplaats Bussum,
daarna in overleg met de artiest.

BOEKEN

Na het invullen van het contactformulier ontvangt u een e-mail of telefoontje van de artiest
voor verder overleg.
Per e-mail wordt de boeking bevestigd.
De (voorlopige) boeking kan nog tot twee weken van te voren worden geannuleren zonder
verdere verplichtingen.

ANNULERINGEN
Het kan voorkomen dat de aanvrager of de artiest de bevestigde boeking moet annuleren,
bijvoorbeeld door ziekte. Zeker in Corona-tijd is het belangrijk dat er geen
gezondheidsrisico’s worden genomen. De aanvrager en de artiest zullen hier samen in
overleg een goede oplossing voor vinden, op basis van goed vertrouwen. Wellicht kan het
optreden verplaatst worden, of kan er een andere artiest invallen.
Mocht dit ook na uitgebreid overleg niet lukken, en annuleert de aanvrager minder dan twee
weken vóór het geplande optreden, dan is de aanvrager de artiest 15% van het afgesproken
tarief verschuldigd.
Bij annulering tot 36 uur van te voren, wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering tot 7 dagen van te voren, wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.

BETALINGEN
Alle artiesten zijn verplicht je een factuur te overhandigen, alsmede een voorbereide
“TIKKIE’ of een betaalverzoek, zodat betaling op de locatie direct na afloop van het optreden
kan plaatsvinden.

VOORBEHOUD
Bovengenoemde voorwaarden gelden voor het jaar 2021 en kunnen worden
herzien. Indien ere en herziening plaatsvindt, zal de docent de leerling de
gewijzigde algemene voorwaarden toezenden. De teksten en bedragen zijn
met zorg samengeteld en gelden onder voorbehoud van druk- en typfouten.
Aldus bijgewerkt per maart 2021

