
ALGEMENE VOORWAARDEN - PRESS PAUSE MUSIC
SARAH NEYRINCK - SUNDAY SUZY BAND

Fijn dat je voor mij gekozen hebt om de live muziek op jouw event te
verzorgen! Houd je even rekening met het volgende? Bedankt!

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte,
factuur en op alle opdrachten uitgevoerd door Sarah Neyrinck en
bandleden. De bijzondere voorwaarden die schriftelijk - bijvoorbeeld
per mail - werden afgesproken gaan voor op de algemene
voorwaarden.

Press Pause
Sarah Neyrinck
Witherenweg 30
2322 Minderhout
België
BE0712.371.848
0032494 31 85 11
sarah@presspause.be
www.presspause.be

Algemeen

Bij aanvraag van een offerte wordt, mits vermelding van de datum en
het tijdstip van de opdracht, dat tijdstip twee weken gereserveerd in
optie voor de aanvrager. Het exacte tijdstip en de duur van een
opdracht moeten worden gecommuniceerd voor definitieve
reservering. Latere wijzigingen van tijdstip en duur zijn enkel
mogelijk in overleg en naargelang de beschikbaarheid.

Als op de dag van de opdracht blijkt dat er langer live muziek nodig
is, kan dat in overleg en mits betaling van een meerprijs van € 49 per
begonnen half uur. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de
artiest bij een kleine uitloop van een onderdeel, bijvoorbeeld de
geboekte receptie, blijft doorspelen zonder overleg en hiervoor de
kosten doorrekent.

Als de opdracht uitloopt (bijvoorbeeld ceremonie) en de artiest is
hierdoor te laat op een volgende afspraak, kan de artiest een
schadevergoeding eisen die forfaitair wordt bepaald op € 550.
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De geboekte onderdelen vinden in principe altijd aansluitend plaats
(met een pauze van max een half uur voor verplaatsing). Als dat niet
zo is, wordt er een wachttarief aangerekend.

Prijzen zijn altijd exclusief btw (btw vrijgesteld meestal),
verplaatsingskosten en geluidsinstallatie.

De opdrachtgever is de organisator van het event. Sarah kan niet
verplicht worden zich te schikken naar voorwaarden die door een
andere leverancier, zoals bijvoorbeeld de locatie, worden gesteld als
die niet verenigbaar zijn met haar eigen voorwaarden.

Elke wijzigingsaanvraag van datum, tijdstip, nummerkeuze,
dagindeling etc. moet schriftelijk worden doorgegeven via e-mail.
Sarah werkt uitsluitend per e-mail voor afspraken en niet via andere
kanalen.

Keuze van de muziek

Een ceremonie is standaard inclusief drie volledig vrij te kiezen
nummers. De andere nummers worden door jullie gekozen uit de
repertoirelijst van Spotify (zie link in de mail). 

De gekozen nummers moeten ten laatste vier maanden vooraf
definitief doorgegeven worden. Indien dit niet tijdig gebeurt, worden
kosten aangerekend. Latere wijzigingen kunnen enkel doorgaan in
overleg en hebben een meerkost die op dat moment wordt bepaald.

De vrije nummerkeuze gebeurt steeds in overleg. Sarah kan bepaalde
nummers weigeren. In principe zorgt enkel Sarah voor de muziek op
jullie ceremonie. Als jullie nog andere muziek willen op jullie
ceremonie op cd of door een andere muzikant, kan dit enkel in
overleg. Voor andere optredens dan ceremonies bepaalt Sarah de
setlist zelf en probeert ze rekening te houden met suggesties in de
mate van het mogelijke.

Sarah is voornamelijk zangeres en speelt piano en gitaar enkel als
begeleiding. Instrumentale nummers zitten daarom niet in het
repertoire. Instrumentale achtergrondmuziek kan zeker wel, maar
enkel in combinatie met het volledige gezongen nummer vooraf of
achteraf. Sarah denkt graag met jullie mee. Tijdens een religieuze
viering zingt Sarah geen kerkelijke liederen of religieuze
intermezzo’s. De uitvoering van de gekozen nummers door Sarah
kan afwijken van het origineel. Aanpassingen in structuur, lengte of
tekst van het nummer kunnen enkel in overleg en hebben
desgevallend een meerkost.
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Social media en gebruik foto's

Social media is voor Sarah het online portfolio van haar werk om
klanten en bruidsparen te inspireren. Sarah kan zelf foto’s en
filmpjes maken van de opdracht, d.w.z. van de locatie, het opstellen,
of het optreden zelf, om te gebruiken op social media of de website.
De opdrachtgever gaat er daarnaast mee akkoord om de galerij te
delen met de foto's van de opdracht, die mogen gebruikt worden
voor social media door Sarah, uiteraard met creditering van de
fotograaf. Sarah houdt er graag rekening mee dat bepaalde personen
niet herkenbaar worden weergegeven.

Juridisch

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om in orde te
zijn met de juridische zaken zoals verzekeringen en de regels rond
auteursrecht en naburige rechten.

Praktisch

Er moet een parkeerplaats beschikbaar zijn binnen 20 meter van de
exacte plaats van het optreden voor laden en lossen.

De locatie moet vanaf anderhalf uur voor de start van de opdracht
toegankelijk zijn voor opstellen en soundcheck. Vanaf dan is er ook
iemand op de locatie aanwezig om aan te geven waar Sarah zich mag
opstellen en voor praktische vragen.

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat de
zaal/locatie op de hoogte is dat er live muziek zal zijn en dat (op laag
volume) versterkte muziek toegelaten is, op een eigen of aangepaste
geluidsinstallatie. De artiest speelt altijd versterkt, maar dat kan
perfect op een gematigd volume. Uitzonderingen hierop zijn geen
grond voor kosteloze annulering door de opdrachtgever.

Als de eigen geluidsinstallatie geboekt wordt, wordt deze door de
artiest opgesteld en weer afgebroken meteen voorafgaand en meteen
aansluitend aan het optreden. Als dit om praktische redenen niet
mogelijk is en er vroeger moet worden opgesteld of pas later kan
worden afgebroken, moet dat op het moment van boeking worden
doorgegeven en kunnen daar kosten aan verbonden zijn.

Er wordt voor Sarah een stoel zonder armleuningen voorzien bij elke
plaats waar ze moet spelen: een lage voor een ceremonie en een hoge
kruk in de andere gevallen.
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Bij opdrachten langer dan 1,5 uur vragen we om ook plat water, thee,
koffie en een hoofdmaaltijd te voorzien, tijdens of aansluitend aan
het optreden. Het is mogelijk dat er één of twee helpers meekomen
met Sarah die ook gratis moeten kunnen eten en drinken. In dat
geval geeft Sarah dat tijdig door.

De ondergrond op de plaats waar Sarah optreedt, moet proper zijn. 

Geluidsinstallatie

Een geluidsinstallatie tot 150 personen kan gehuurd worden bij
Sarah, prijs op aanvraag.  Een microfoon voor de ceremoniespreker
kan ook voorzien worden. Zij zorgt dan voor de correcte opstelling
ervan. Een stopcontact (desgevallend verlengkabel) op elke plaats
van opstelling van de muziek moet dan voorzien worden. De
elektrische installatie van de locatie waarop de geluidsinstallatie
wordt aangesloten dient voldoende en conform te zijn en geaard. Er
mogen geen andere toestellen zijn verbonden met de stroomkring
voor het geluid. Schade aan de geluidsinstallatie van de artiest door
uitvallen van de elektriciteit of een niet conforme installatie zijn ten
laste van de opdrachtgever.  
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PA-systeem met twee speakers links en rechts op hoogte,
voldoende sterk voor de locatie en het aantal gasten, of
gelijkwaardig
Monitorbox
Mengpaneel min 5 kanalen met extra stereo-uitgang die Sarah
kan gebruiken (naast de front en de monitor)
drie stopcontacten
microfoon Shure SM58 beta
microfoon staander plooibaar
lage stoel/hoge kruk (zie hierboven)
2x di (piano en gitaar)
alle nodige bekabeling
reeds opgesteld
met een technieker om de installatie te bedienen

Indien de geluidsinstallatie wordt voorzien door de opdrachtgever,
gelden de volgende vereisten daarrond en is deze beschikbaar vanaf
een uur voor de opdracht samen met iemand om deze te bedienen.
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Hulp bij opstellen en afbreken

In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld zwangerschap of bij een
uitzonderlijke planning) heeft Sarah hulp nodig bij het opstellen en
afbreken van haar geluidsinstallatie. Het gaat dan om het laden en
lossen van de spullen uit de auto tot op de plaats van optreden en
omgekeerd en eventueel tussentijdse verplaatsingen. Ook hulp bij
het heffen van de boxen is dan nodig. De opdrachtgever zorgt in dat
geval dat iemand 2 x 15 minuten beschikbaar is om hierbij te helpen.
Sarah geeft tijdig aan of dit voor de betreffende opdracht nodig is.

Zon/regen/hitte

De instrumenten, tablet met partituren en de eigen geluidsinstallatie
van Sarah kunnen niet tegen de regen of hitte. Bij risico op regen kan
Sarah zich dus niet opstellen in openlucht, tenzij onder een afdak of
tent die groot genoeg is. Zorg dus ten allen tijde voor een plan B.
Hetzelfde geldt voor hitte. Bij te warm weer kan het materiaal van
Sarah niet in de volle zon of op een warme plaats (serre, ...) opgesteld
worden door risico op oververhitting.

Betaling en voorschot

Pas na de betaling van het afgesproken voorschot is de reservering
definitief. Wij rekenen steeds 50 % voorschot op het totaalbedrag. 
De betaling van het saldo gebeurt ten laatste een maand voor de
opdracht, tenzij anders wordt overeengekomen. In geval van
laattijdige betaling, wordt er vanaf de vervaldag 15% intrest
aangerekend met een minimum van € 50. Kosten voor aanmaningen
worden tevens aangerekend.

Annulering door de artiest

Sarah kan in uitzonderlijke gevallen de opdracht annuleren. In dat
zeldzame geval zoeken we uiteraard mee naar een gepaste oplossing
of back-up en laten we dat tijdig weten in de mate van het mogelijke.
Wij beschikken over een groot netwerk professionele muzikanten
die graag last minute inspringen. Zijn bijvoorbeeld redenen voor
annulering: ziekte, ernstige familiale omstandigheden e.a. Geen
zorgen: Sarah doet er àlles aan om in gezonde toestand aanwezig te
kunnen zijn op jouw opdracht. Het gaat echt om uiterst zeldzame
gevallen. Sarah is in geen enkel geval een schadevergoeding
verschuldigd aan de opdrachtgever.



Annulering

Bij annulering meer dan zes maanden op voorhand is 50% van de
totale waarde van de opdracht verschuldigd, vermeerderd met de
kosten van reeds uitgevoerd werk (o.a. repetitietijd, afspraken, …) of
gemaakte kosten, zonder dat deze bewezen moeten worden. Bij
annulering minder dan zes maanden voor de opdracht, is het volledig
afgesproken bedrag verschuldigd. Dezelfde regeling geldt bij
verplaatsing. Bij verplaatsing zijn bovendien voor de nieuwe datum
steeds de op dat moment geldende tarieven van toepassing.

Maatregelen door de overheid (epidemie)

Beperkende maatregelen door de overheid in geval van een epidemie
zijn jammer genoeg niet meer uitzonderlijk of onverwacht. Een
annulering of verplaatsing omwille van beperkende
coronamaatregelen is daarom géén annulering of verplaatsing
wegens overmacht. Kosteloos annuleren of verplaatsen kan dan dus
niet. De volgende afspraken gelden:
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- Indien een opdracht volgens de wettelijke regels geldend op het
moment van de opdracht volledig niet mag doorgaan, wordt in
samenspraak gezocht naar een andere datum voor een verplaatsing
van de opdracht (eventueel aan nieuwe tarieven). Indien geen datum
gekozen wordt waarop de artiest beschikbaar is, is 30% van de totale
waarde van de opdracht verschuldigd, vermeerderd met de kosten
van reeds uitgevoerd werk (o.a. repetitietijd, afspraken, …) of
gemaakte kosten, zonder dat deze bewezen moeten worden.

- Indien de opdracht wel (deels) mag doorgaan rekening houdend
met de op dat moment geldende coronamaatregelen, maar de
opdrachtgever zelf beslist om de opdracht te annuleren of
verplaatsen, is het volledige afgesproken bedrag verschuldigd, zelfs
als er verplaatst wordt naar een datum waarop de artiest beschikbaar
is. Een voorbeeld: indien een ceremonie met 15 personen buiten
toegelaten is en de opdrachtgever er toch voor kiest om de
ceremonie te annuleren, is deze afspraak van toepassing.

We vinden het jammer dat we hier zo streng in moeten zijn, maar de
onzekere situatie is ondertussen een vast gegeven geworden waarin
het niet meer leefbaar is (zowel financieel en planmatig als mentaal)
om hier geen afspraken rond te maken. Wij hopen op jouw begrip.



Medische tests

In gevallen waarin dit niet door de wet wordt opgelegd, kan het
voorleggen van een medische test of het afnemen van een medische
test niet verplicht worden aan de artiest.

Indien na overleg met de artiest toch wordt afgesproken dat een test
noodzakelijk is of bijvoorbeeld een covid safe ticket alsnog nodig is,
zijn de kosten hiervoor voor de opdrachtgever.

Als bovendien in het laatste geval de opdrachtgever n.a.v. het
resultaat van deze test(s) beslist dat de artiest niet mag optreden - of
bij een test ter plaatse weer naar huis moet - zijn de kosten van het
optreden volledig verschuldigd. De verplaatsingskosten zijn ook
verschuldigd als de artiest al een verplaatsing had gemaakt. 
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Boetes 

In het geval dat er een of meerdere zaken uit de algemene
voorwaarden niet in orde zijn op het optreden, worden er kosten
aangerekend met een minimum van € 50.


