ALGEMENE VOORWAARDEN

AANVRAAG & BOEKING

1. Wanneer je een aanvraag indient via het offerteformulier op de website,
dan ontvang je op korte termijn een uitnodiging voor een eerste
telefonische intake van 30 minuten. Daarop volgt een uitnodiging voor
een uitgebreid adviesgesprek, bij voorkeur face-to-face van 60 minuten
waarin de offerte wordt doorgenomen.
2. Na ontvangst van de getekende offerte zal Mr. Allegaartje de
muzikanten van de gekozen optie vragen de datum definitief vast te
leggen. Wij behouden ons het recht om bij verhindering of ziekte van
bepaalde muzikanten andere muzikanten te benaderen die tijdens het
event kunnen spelen. Dit zal Mr. Allegaartje echter altijd met je
communiceren.

VOORBEREIDING

1. Mr. Allegaartje stuurt direct na het goedkeuren van de offerte een
boekingsformulier toe. Dit document bevat alle praktische informatie en
benodigdheden voor ons om het event tot in de puntjes voor te bereiden.
Tijdig aanleveren geeft ons voldoende voorbereidingstijd.
2. Muzikanten werken vanuit een basisrepertoire van 200+ songs per
genre. De muzikanten bepalen de setlist. Mocht je verzoeknummers
hebben, dan kan je die tijdens het telefonische contact doorgeven. We
hanteren een max. van 5 verzoeknummers. De gekozen formatie kijkt of
het haalbaar is om de nummers te spelen. Niet elk nummer kan
gegarandeerd gespeeld worden.

ANNULERING & VERPLAATSING

1. Als je de offerte getekend hebt, hebben we samen een
overeenkomst. Vanaf dat moment kun je niet meer zomaar
annuleren (en wij ook niet). Wil je toch de opdracht annuleren, dan
ben je ons een deel van het totaalbedrag verschuldigd, als
compensatie. Wil je annuleren vanwege een uitzonderlijke oorzaak,
dan zoeken we samen naar een redelijke oplossing.
2. De compensatie is als volgt opgebouwd.
1. Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 75%
van de gage
2. Opzegging tussen 1 en 3 maanden voorafgaand aan het optreden:
50% van de gage
3. Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden:
25% van de gage
3. Als één of meerdere muzikanten het optreden niet kunnen uitvoeren,
wegens bijvoorbeeld ziekte of een sterfgeval, gaan we in overleg met jou
op zoek naar vervangende muzikanten van minimaal dezelfde kwaliteit.
Als we hier samen niet uitkomen, hebben zowel jij als Mr. Allegaartje
het recht om de overeenkomst te ontbinden. Alle (financiële)
verplichtingen komen dan te vervallen.
4. Het kan zijn dat jouw evenement niet kan of mag doorgaan door
uitzonderlijke omstandigheden buiten jouw macht om, zoals dit het
geval was bij de COVID-19-uitbraak in 2020.
Je kunt dan het optreden annuleren volgens de gebruikelijke
voorwaarden. Je bent dan dus een bedrag ter compensatie verschuldigd.

Je mag ook de opdracht laten staan, de voorschotfactuur van 25% alvast
aanbetalen en het optreden uitstellen naar een later moment, tot
maximaal een jaar na de oorspronkelijke datum.
5. Is het een jaar na de oorspronkelijke datum nog niet gelukt om het
vervangende optreden te laten plaatsvinden, dan vervalt je recht daarop.

HET OPTREDEN

1. De muzikanten van Mr. Allegaartje zijn aanwezig op het afgesproken
tijdstip, zodat ze genoeg tijd hebben om op te bouwen, te soundchecken
en zich voor te kunnen bereiden.
De locatie dient dan ook beschikbaar te zijn, evenals een
beheerder/contactpersoon die volledig van de huishoudelijke
aangelegenheden op de hoogte is.
2. Eventuele parkeerkosten zijn voor jouw rekening. Deze voegen we toe
op de eindfactuur.
3. De plek van het optreden moet goed bereikbaar zijn voor onze kisten
met instrumenten en apparatuur. Bijvoorbeeld via een hellingbaan, een
lift of een laad-/losplek.
4. We hebben minimaal 1 stopcontact nodig op maximaal 10 meter afstand
van de plek waar het optreden plaatsvindt. Krachtstroom is niet nodig.
5. Het opbouwen kan in stilte, maar de muzikanten hebben ook 30
minuten nodig om te soundchecken. Vanwege geluidsoverlast is het
voor iedereen prettig als er op dat moment geen gasten in de ruimte
zijn.
6. Optredens in de open lucht dienen plaats te vinden onder een
deugdelijke water- en winddichte overkapping voorzien van gesloten
zijkanten en een gesloten achterzijde, zodat de instrumenten,
apparatuur en/of andere bezittingen van Mr. Allegaartje geen schade

oplopen door het weer. Tevens dient er een verharde ondergrond
aanwezig te zijn. Gemaaid gazon is eveneens toegestaan.
7. Jij zorgt als opdrachtgever voor een voedzame en gezonde maaltijd voor
alle muzikanten en geluidstechnici. Deze maaltijden zijn voor jouw
rekening. Als jij of de locatie dit niet kunnen verzorgen, dan regelen we
het zelf, en voegen we de kosten (max. € 10 per persoon) toe aan de
eindfactuur.
8. De gebruikte consumpties door Mr. Allegaartje tijdens het verblijf van
de muzikanten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
9. Tijdens de pauzes van het optreden zorgen we gepaste
achtergrondmuziek. Je kunt deze pauzes in overleg ook gebruiken voor
andere programma-onderdelen, zoals stukjes.
10.Willen jullie, je ceremoniemeester of gasten gebruik maken van onze
geluidsapparatuur, dan dienen jullie dit vooraf met ons te bespreken.
11. Direct na afloop van het optreden zullen de instrumenten en apparatuur
worden afgebouwd, ingepakt en ingeladen. Is dat niet wenselijk of
mogelijk, bijvoorbeeld omdat het feest dan nog in gang is, dan dient dit
vooraf besproken te worden.
BETALING

1. Je ontvangt circa 7 dagen na de uitvoerdatum de volledige factuur van
Mr. Allegaartje. Deze dien je binnen 14 dagen te betalen.

AANSPRAKELIJKHEID

1. Alle toegebrachte schade aan instrumenten, apparatuur en andere
bezittingen van Mr. Allegaartje, veroorzaakt door jou, je gasten of
leveranciers, wordt door jou volledig vergoed tegen taxatiewaarde,
vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het
gebied van instrumenten en (geluids)apparatuur.

2. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is
toegebracht. Mr. Allegaartje kan nimmer aansprakelijk worden gesteld
voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.
3. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere
natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer
in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of
oorlogsgevaar leveren voor Mr. Allegaartje overmacht op, die hem
ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever
enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd
kan doen gelden.
PRIVACY

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit
andere bron hebben verkregen.
2. Wij mogen publiciteit maken van het optreden en/of opnames van het
optreden gebruiken voor promotie.

