
Overeenkomst Handjesindelucht Show 
Tussen: 
 
Naam: …………………………….  
Adres: ……………………………. 

……………………………. 
Ev. btw- of ondernemingsnummer:…………. 
Mailadres:……………………… 
Telefoonnummer:…………………. 
Vertegenwoordigd door: .........................................  
Hierna genoemd ‘de organisator’ 
 
En: 
 
Naam: Handjesindelucht 
In geval van rechtspersoon of groepsnaam: vertegenwoordigd door Stefan Beeldens 
Adres: Nieuwstraat 40 
 2540 Hove 
Ev. btw- of ondernemingsnummer: BE0898.137.351 
Mailadres: stefan@hetisfeest.be 
Telefoonnummer: 0497 83 34 81 
 
WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET: 
 
De organisator verbindt er zich toe een getekend exemplaar van deze overeenkomst zo snel mogelijk 
en ten laatste 30 dagen voor het optreden terug te sturen aan het correspondentieadres van 
Handjesindelucht. Na deze datum kan het optreden door Handjesindelucht niet worden gegarandeerd. 
 
WERD HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN OP (datum): ………/…../………… 
 

1. Optreden 
 
Datum optreden    : …………… 
Plaats (zaal + adres) optreden  : …………… 
 
Te verwachten publiek   : …………… personen 
 
Afmeting podium:   : ……x …… m 
Aanwezigheid Handjesindelucht: : …………. 
Aanvang soundcheck (min. 25 minuten voor aanvang of te bespreken) :……………. 
 
Aanvang optreden   : ……………. /  Einde optreden:   : ……………. 
Pauze : ……………. 
 
PA firma: : naam: ………………….. adres: ……………………………… 

tel/fax/mail: ………………………………………………… 
 
Contactpersoon ter plaatse:  :GSM: ………………………………………………………... 
Tweede contactpersoon ter plaatse : GSM: ……………………………………………………….. 

 
 
 
 



2. Vergoeding  
 

De organisator betaalt Handjesindelucht: 
- Een factuurbedrag van … euro (vrij van btw) (excl. alle kosten) als zelfstandige. 

Handjesindelucht bezorgt de organisator binnen 10 dagen na het optreden een factuur. De 
organisator betaalt de factuur binnen een termijn van 10 dagen na ontvangst van de factuur.  

 
3. Auteursrechten en kosten 

 
De organisator is – indien van toepassing – verantwoordelijk voor het betalen van de verschuldigde 
auteurs- en naburige rechten (SABAM, Billijke Vergoeding). 
Alle lasten en kosten naar aanleiding van het optreden zoals huur, publiciteit, taksen, vergunningen,… 
vallen ten laste van de organisator die ze onmogelijk kan verhalen op Handjesindelucht door ze af te 
houden van de overeengekomen vergoeding. 
 

4. Verzekeringen 
 
De organisator verbindt zich er toe alle huur- en verzekeringsverplichtingen (o.a. met betrekking tot 
burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, waterschade, …) die bestaan voor de duur van het 
optreden, op zich te nemen. 
 

5. Schade 
 

Eventuele lichamelijke of zakelijke schade aan instrumenten en/of ander materiaal van 
Handjesindelucht, aangebracht en/of veroorzaakt door het publiek of de organisator of leverancier, zal 
door de organisator worden vergoed tegen taxatiewaarde.  
 

6. Publiciteit 
 
De organisator verbindt er zich tot tijdig en in voldoende mate publiciteit te voeren voor het optreden 
conform de gebruiken in de sector. De organisator gebruikt uitsluitend volgende benamingen en 
beeldmateriaal: 
 
Artiestennaam = “De Handjesindelucht Show” 
Beeldmateriaal: te downloaden via:  https://www.handjesindelucht.be/download-pagina  
Youtubefilm: https://www.youtube.com/watch?v=LkdUEIDDnEk 
Facebook: www.facebook.com/handjesindeluchtshow  
Hashtag: #handjesindelucht 
Handjesindelucht heeft recht om eigen publiciteit te maken aansluitend op het optreden. 
 
 

7. Verbod opnames 
 

De organisator verbindt er zich toe, zonder voorafgaande toestemming van Handjesindelucht geen 
geluids- en/of beeldregistraties te maken van het optreden noch te dulden dat derden dergelijke 
registraties maken.  
 

8. Niet doorgaan van optreden 
 
Indien het optreden door onvoorziene omstandigheden (ziekte, ongeval, gezinssituatie,-) niet kan 
plaatsvinden, zal Handjesindelucht de organisator onmiddellijk op de hoogte brengen. Onvoorziene 
omstandigheden geven geen recht op schadevergoeding aan de organisator. Handjesindelucht doet al 
het mogelijke om een alternatieve act te voorzien. 

https://www.handjesindelucht.be/download-pagina
https://www.youtube.com/watch?v=LkdUEIDDnEk
http://www.facebook.com/handjesindeluchtshow


Het optreden kan niet zonder schadevergoeding worden afgelast door de organisator na bevestiging 
van het optreden via overeenkomst of via mailverkeer, uitgezonderd de gevallen van overmacht. 
 

9. Toepasselijk recht 
 
Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Eventuele geschillen voortkomend uit deze 
overeenkomst zullen beslecht worden door de bevoegde rechter van het arrondissement van het 
correspondentieadres van Handjesindelucht. 
 

10. Rider en Technisch plan 
 
Organisator voorziet 

• Podium van minimum  4m breedte x 2m diepte 

• Op het podium een volledig vrije ruimte vooraan het podium van 4m x 2m 

• Handjesindelucht neemt eigen dj-booth mee. (tafel van 1,5 meter x 1 meter). De organisator 
voorziet aansluiting op bestaande PA-installatie via XLR links/rechts kabels. 

• Stroomblok met 4 vrije stopcontacten op 1m van dj-booth 

• Draadloze pro-microfoon met statief + Reserve draad-microfoon met kabel van minimum 4 m 

• Monitor: algemeen master-signaal. 

• Aanwezigheid van PA-technieker tijdens show. 

 
Andere vereisten: 
Organisator voorziet: 

• Parkeerplaats op max.50 meter van podium 

• Afsluitbare of bewaakte omkleedruimte (met spiegel en lavabo in de buurt), voldoende 
afgescheiden van publiek 

• 1 frisse fles (min.1l) cola zero met glas op het podium  

• Wordt nog bevestigd: maaltijd voor … personen of evenwaardig in consumptiebonnen 

• Geen stoelen voor het podium: publiek wordt verwacht te kunnen dansen 

• Andere animatie te beperken vlakbij het podium.Geen andere podiumshows op hetzelfde tijdstip 

• Publiek wordt niet toegelaten op het podium, tenzij op vraag van Handjesindelucht 
 
 
Opgemaakt op …………, te ……………… in twee exemplaren waarvan elk der partijen verklaart één 
origineel te hebben ontvangen. 
 
Voor de organisator       Voor Handjesindelucht  


