


Met de top entertainer, zanger, komiek, 
spelleider en damesliefhebber Bennie Solo haalt u een 
avondje (korter of langer!) top entertainment in huis. 
Maar niet alleen in huis! Ook op de camping, het balkon, 
in de feesttent, het buurttheater, tijdens het straat-
feest, op uw trouwlocatie, bij een personeelsfeest, 
een productlancering of…vult u zelf maar in.
Met Bennie Solo haalt u een totaalgebeuren binnen! 
Een knettergekke, wervelende en complete show met 
muziek, licht, spelletjes, effecten en vooral tomeloze, 
spraakmakende humor en pret.
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Met de top entertainer, zanger, komiek, 

Single...maar nooit alleen



datum
vrijdag 21 december 2018
locatie
Jako Center Cuijk
tijd  
tussen 20.00u - 24.00u
act  
complete show (avondvullend)
acts  
Kerstman & Elfje, Bennie Solo en/of Stimmung mit Peter
inclusief 
licht, geluid & decor én promo fi lmpje
gage
€ ......... ex 6% btw

Single...maar nooit alleenSingle...maar nooit alleen



Als u een van onze shows heeft geboekt of van plan bent te gaan boeken willen wij u graag door 
middel van deze rider wijzen op enkele zaken die de show en de uitvoer ten goede komen. Ook wij 
gaan voor een geslaagde feestavond, zeker voor u maar ook voor ons. 
Indien bij aankomst op de locatie een van onderstaande punten niet in orde blijkt te zijn kunnen 
wij ons het recht voorbehouden de act niet door te laten gaan. De betalingsverplichting van onze 
opdrachtgever blijft echter bestaan. Afwijkingen van of opmerkingen over onderstaande zaken 
bespreken wij graag vooraf. 

Laden/lossen en parkeren op locatie 

• Wij zijn op de dag van het optreden ruim van te voren op de locatie aanwezig, in het contract 
staat de tijd van aankomst voor opbouw werkzaamheden. • Wij kunnen i.v.m. de hoeveelheid en 
het gewicht van onze apparatuur niet op locaties optreden waar trappen en/of treden aanwezig 
zijn. 

• Mocht er onverhoopt toch enkele trappen en/of andere obstakels op de locatie aanwezig zijn en/
of de afstand van de laad/losruimte meer dan 25 meter bedraagt, dient de opdrachtgever te zorgen 
voor 4 stagehands tijdens op- én afbouw. 

• Wij vervoeren onze apparatuur in een grote bestelwagen. Deze past niet in een parkeergarage 
en wij vragen u er dus rekening mee te houden dat wij de wagen na het lossen van de apparatuur 
vlakbij de locatie vrij kunnen parkeren. Eventuele parkeerkosten dienen te worden vergoed door 
onze opdrachtgever. 

Podium 

• Indien het optreden plaatsvindt op een podium zal dat een minimale afmeting moeten hebben 
van 4 meter breed, 2 meter diep en 3 meter hoogte bóven op het podium. Het dient gelijkvloers 
toegankelijk te zijn voor onze apparatuur. Indien nodig zult u dus zorg moeten dragen voor een 
ramp (oprijplaat). 

• Deze afmetingen zijn nodig omdat u kiest en betaalt voor een show met licht, geluid en decor en 
wij dit uiteraard optimaal willen kunnen plaatsen. 

• Tijdens de show dient een deugdelijke trap aanwezig te zijn om op een veilige manier te kunnen 
op- en afstappen van het podium. 

Stroomvoorziening 

• Er dient een deugdelijke stroomvoorziening te zijn. Minimaal 3 vrije groepen van 220 volt of 1 
maal 32 ampère (3 fase, nul, en aarde volgens CEE norm). Aansluiting hiervan óp, of direct naast 
de plaats waar het optreden plaatsvindt. 

Kleedruimte 

• Er dient voor de artiest en medewerkers een goed afsluitbare en verwarmde ruime kleedka- mer 
aanwezig te zijn met een kapstok of kledingrek, enkele stoelen met tafel, stromend water en een 
spiegel. Dit is geen luxe maar noodzaak aangezien wij tussen de act’s door in een verwarmde 
ruimte moeten kunnen omkleden/verblijven. 

Consumpties en maaltijd 

• De artiest en medewerkers hebben recht op minimaal 2 consumpties per persoon per uur gedu-
rende de tijd van aanwezigheid, inclusief de afbouwperiode en stellen in de avond een eenvou-
dige warme maaltijd voorafgaand aan de show zeer op prijs. 

• Wij stellen het op prijs als de kleedkamer is voorzien van diverse drankjes waaronder; Koffie & 
Thee, Spa blauw, Cola, Cola Light. 
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1. Opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn c.q. bij minderjarigheid deze overeenkomst te heb-
ben laten medeondertekenen door een van zijn of  haar ouders voogd(en).
Tevens staat opdrachtgever persoonlijk borg voor de nakoming van de uit deze overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen.
2. Er dient een deugdelijke stroomvoorziening te zijn. Minimaal 2 vrije groepen van 220 volt en 1 
maal 32/16 ampère (3 fase, nul, en aarde volgens CEE norm) binnen een straal van 10 meter van de 
plaats waar het optreden plaatsvindt. 
3. Er dient voor de artiest en haar medewerkers een goed afsluitbare, indien nodig verwarmde, 
ruime kleedkamer aanwezig te zijn met stromend water en een spiegel.
4. Wij kunnen i.v.m. de hoeveelheid en het gewicht van onze apparatuur niet op locaties optreden 
waar trappen en/of treden aanwezig zijn.
5. Indien er toch trappen en/of andere obstakels in de locatie aanwezig zijn en/of de afstand van 
de laad-losruimte meer dan 25 meter bedraagt, dient de opdrachtgever te zorgen voor vier stage-
hands tijdens op- en afbouw.
6. De artiest en haar medewerkers hebben recht op minimaal 2 consumpties per persoon per uur 
gedurende de tijd van aanwezigheid en stellen ’s avonds een warme maaltijd zeer op prijs.
7. Genoemd bedrag in de overeenkomst is een bruto uitkoopsom, dus inclusief alle belasting- en 
sociale afdrachten. Het totaalbedrag dient vooraf per bank te worden voldaan mits schriftelijk 
anders is overeengekomen.
8. Opdrachtgever draagt zorg voor een ordelijk verloop van het optreden, met name door tijdig 
zodanige maatregelen te treffen als voor de veiligheid van de artiest en haar medewerkers nodig 
is. Indien naar het oordeel van de medewerkers of de artiest, de veiligheid van de artiest en/of 
medewerkers, aanwezige apparatuur of inventaris gebiedt, dat de show al dan niet tijdelijk wordt 
onderbroken of beëindigd, houdt de opdrachtnemer niettemin recht op de volledige overeenge-
komen contractsom.
9. Indien de show op weg naar het adres, waar het optreden zal plaatsvinden, moeilijkheden on-
dervindt van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat men niet op de overeen-
gekomen tijd op de plaats van het optreden zal kunnen zijn, zal de opdrachtnemer zo spoedig mo-
gelijk opdrachtgever waarschuwen via het door de opdrachtgever opgegeven telefoonnummer.
10. In geval de opdrachtnemer als gevolg van ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene om-
standigheid het overeengekomen optreden niet kan uitvoeren zal opdrachtnemer hiervan zo spoe-
dig mogelijk melding doen aan de opdrachtgever. In géén geval kan de opdrachtgever aanspraak 
maken op enige vergoeding ontstaan door o.a. inkomstenderving.
11. Annulering van deze overeenkomst door opdrachtgever is uitsluitend mogelijk in geval van 
overmacht, door opdrachtgever ten genoegen van de opdrachtnemer aan te tonen en moet altijd 
schriftelijk worden aangetoond. In alle gevallen dient de opdrachtgever vergoeding te voldoen: 
50% van het overeengekomen totaalbedrag bij annulering tot 30 dagen voor het optreden, 75% 
van het overeengekomen totaalbedrag bij annulering binnen de periode van 30 tot 15 dagen voor 
het optreden en 100% van het overeengekomen totaalbedrag bij annulering binnen 15 dagen voor 
het optreden.
12. Het vervaardigen van film-, video- en geluidsopnamen, zonder toestemming van Red Nose 
Entertainment is niet toegestaan.
13. Opdrachtgever maakt mogelijk dat de opdrachtnemer minimaal 2 uur voor de aanvangstijd van 
de show onbelemmerde toegang heeft tot de lokaliteit.
14. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in geval van optredens in het buitenland en/of 
televisie audities en/of opnamen het geplande optreden kosteloos te annuleren of te verplaatsen 
in onderling overleg met de opdrachtgever. In geen geval kan de opdrachtgever aanspraak maken 
op enige vergoeding door bijvoorbeeld inkomstenderving.
15. Doorhalingen en/of wijzigingen van deze overeenkomst zullen als contractbreuk worden uitge-
legd en daarmee deze overeenkomst doen vervallen.

De Algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen 
met depotnummer 877.
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