Beste bewoner,
Wat tof dat wij voor een avondje jullie huisgenoten mogen zijn, musicerende weliswaar. We hopen
dat jullie lekker kunnen gaan genieten vanaf de bank terwijl wij een privé concertje verzorgen.
Om dit zo fijn en helder mogelijk te kunnen laten verlopen hebben wij hieronder een lijstje met een
aantal voorwaarden. Wij spelen over het algemeen niet versterkt ivm ruimte en sound. Uit ervaring
is het onversterkt puurder en komt het mooier over naar het publiek.

De huiskamer beschikt over minimaal 4 stroompunten, 2 stoelen of krukken.
De speelruimte voor de artiesten (2 man) moet minimaal 2 meter breed zijn en 1 tot 1,5
meter diep.
Vind het optreden plaats van 17:00 tot 20:00 dan lijkt het ons ook gezellig om mee te eten.
Is dit niet mogelijk stuur ons even een mailtje dan eten wij alvast van tevoren.
De artiesten brengen hun eigen geluidsapparatuur.
I.v.m. eventuele geluidsoverlast brengt de bewoner de buren van te voren op de hoogte.
(Het zal geen rockconcert zijn, maar houdt er rekening mee wij zijn ietwat versterkt.)
De artiesten zijn niet verantwoordelijk voor onopzettelijke schade aan de huiskamer. (Maar
wij zijn niet van plan om in de lampen te hangen en met glazen te gooien.)
De parkeerkosten worden vergoedt door de bewoner (houdt rekening met een max. van 3
uur parkeren) hierna zijn de kosten voor de artiesten zelf. Dit betreft 2 auto’s.
Graag van tevoren aangeven zodat deze eventuele parkeerkosten alvast vermeld kunnen
worden op de factuur.
De artiesten nemen op de dag van het concert zelf de factuur mee, tenzij de bewoner
aangeeft deze van tevoren via mail te willen ontvangen.
De verrekening van de factuur gaat via bankbetaling na het overhandigen van de factuur.
De artiesten spelen een show van minimaal anderhalf uur binnen het aangegeven blok.
Mocht er een tweede optreden plaats vinden van 21:00 t/m 0:00 dan geeft de artiest vantevoren
aan dat hij/zij iets eerder te vertrekken ivm de afstand van de tweede lokatie nadat het optreden
van minimaal anderhalf uur plaatsgevonden heeft.
De bewoner boekt de artiest voor een bedrag van zegge zeshonderd euro exclusief BTW
en parkeerkosten. De reiskosten zijn voor de artiest zelf.
Zodra de artiest de datumprikker heeft ingevuld en/of deze overeenkomst getekend heeft
toegestuurd (gemaild) vindt het concert definitief plaats op de afgesproken datum en is de betaling
definitief. Dit i.v.m het voorkomen van afzeggingen. Een verplaatsing van het huiskamer concert is
bespreekbaar nadat de bewoner zegge driehonderd euro heeft betaald.
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