
Algemene voorwaarden 
Onderstaande voorwaarden zijn richtlijnen/voorkeuren, overleg is altijd 
mogelijk!


Locatie vereisten: 

★ Een podium/vloer van minimaal 6 meter breed en 4 meter diep, deze 
ruimte moet vrij blijven en beschikbaar zijn vanaf het tijdstip van opbouw 
van de band (kleinere afmetingen in overleg mogelijk) 

★ Aanwezige krachtstroom (óf 2 normale geaarde stroompunten op aparte 
groepen) 

★ Indien mogelijk af te sluiten kleedkamer 

★ Gelegenheid om (zware) spullen te kunnen lossen en naar binnen te 
kunnen krijgen 

★ Parkeergelegenheid voor 4 personenauto’s en 1 bus met aanhanger 

★ Een voedzame maaltijd (afhankelijk van hoe laat de band aanwezig moet 
zijn) voor 8 personen (geen dieet-wensen/allergieën, 2 mensen eten geen 
vis) 

★ Drinken gedurende de avond (in de vorm van consumptiebonnen of 
munten, of in de kleedkamer aanwezig, of dmv een duidelijke afspraak 
met barpersoneel) 

Opties en afzeggingen: 

★ In het geval van een optie, graag minimaal 8 weken voor de 
desbetreffende datum doorgeven of de optie doorgaat of niet 

★ In het geval van afzeggen van het optreden om wat voor reden dan ook, 
korter dan 8 weken van tevoren wordt 75% van de afgesproken gage 
doorberekend 
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Algemene avond-indeling: 

★ Gemiddeld genomen vinden de volgende stappen plaats op een avond 
met Allstars (situatieschets): 

- Opbouw aparatuur geluidsbedrijf (podiumruimte moet hier al vrij 
begaanbaar zijn!) (60 min) 
- Opbouw instrumentarium band (45 min) 
- Soundcheck band (handig om te weten ivm eventuele speeches 
rond dit tijdstip) (30/45 min) 
- Eten voor band en geluidsman (30/45 min) 
- Omkleden band (15 min) 
- Optreden (situatieafhankelijke invulling, meestal 3 sets van 45 a 50 

min) 
- Afbouwen band en geluidsbedrijf (100 min) 

Wachtgeld en kilometervergoeding: 

★ Doorgaans vindt de opbouw van de apparatuur door het geluidsbedrijf 4 
uur voor aanvang van het optreden plaats, en de opbouw van het 
instrumentarium door de band 3 uur voor aanvang. Mocht dit niet 
mogelijk zijn, kan er eerder worden opgebouwd, en wordt er € 100,- 
wachtgeld berekend per uur 

★ Wanneer de band opgeteld verder dan 100 km moet reizen (gerekend 
vanuit Utrecht), wordt er per auto, per extra kilometer €0,19 extra 
gerekend. Bijvoorbeeld:  

- afstand heen en terug 150 kilometer (50 km extra) 
- 5 auto’s inclusief geluidsman 
- 50 x 5 x 0,19 = € 47,50 extra reiskosten
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