
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
DJ music & entertainment
Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 12 – 10 – 2015 onder nummer 9081593705beoordeelde overeenkomst.

De ondergetekenden:

Overwegen het volgende:
dat Contractant 1 werkzaam is als professioneel Dj in de muziekindustrie en dat hij als zodanig in staat enbereid is de hierna omschreven opdracht(en) uit te voeren;dat Contractant 2 werkzaam is op het gebied van (invullen wat van toepassing is) en dat hij/zij uit dienhoofde Contractant 1 heeft verzocht de hierna omschreven werkzaamheden uit te voeren;dat Contractant 1 en Contractant 2 in dit verband een overeenkomst van opdracht wensen aan te gaan;dat Contractant 1 en Contractant 2 uitdrukkelijk NIET de bedoeling hebben om ter zake zijn eenarbeidsovereenkomst te sluiten;dat Contractanten 1 en 2 de fictieve dienstbetrekking en de gageregeling voor artiesten buiten toepassingwensen te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetalingplaatsvindt.

zijn het volgende overeengekomen betreffende de te draaien set(s) van DJ  d.d.  te ,  Nederland.
Artikel 1 Aard en duur van de overeenkomst

1. De opdracht(en),  die Contractant 1 voor Contractant 2 zal verrichten,  bestaat/bestaan uit het volgende:Het draaien van een set muziek als Dj op ,  te ,  in ,  voor de duur van . De werkzaamheden vangen aan om en eindigen om .2. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen die worden gemaakt na het sluiten van dezeovereenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover zij door partijen schriftelijk zijn bevestigd.3. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van de overeengekomen werkzaamheden,zodat deze van rechtswege eindigt op het moment dat de werkzaamheden zijn voltooid. In ieder gevaleindigt deze overeenkomst op ,  zonder dat daarvoor nadere opzegging is vereist,  met als nadrukkelijkevoorwaarde dat aan punten 3.1 en 3.2 is voldaan.4. De overeenkomst eindigt ook indien artikel 6.1 van toepassing is.

Atrikel 2 Uitvoering
1. De werkzaamheden die in het kader van deze overeenkomst worden uitgevoerd betreffen eenoptreden/optredens van Contractant 1. Deze werkzaamheden worden volgens eigen inzicht vanContractant 1 uitgevoerd. Contractant 2 heeft op geen enkele wijze invloed op c.q. zeggenschap over demanier waarop Contractant 1 zijn werkzaamheden uitvoert. Contractant 1 heeft de volledige artistiekevrijheid om tijdens zijn set(s) te draaien volgens eigen inzicht.2. Voor het overige zal Contractant 1 bij het uitvoeren van de overeenkomst waar mogelijk rekening houdenmet de redelijke wensen van Contractant 2,  mits dit naar haar oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijkeuitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3 Vergoeding en betaling
1. Contractant 2 zal hiervoor aan Contractant 1 de volgende vergoeding betalen: Uitkoopgage € 0BTW  6% € 0Totaal €  (zegge: )

De vergoeding zal per factuur in rekening gebracht worden,  deze factuur zal als bijlage 1 bij dezeovereenkomst bijgesloten worden. Het totale factuurbedrag dient uiterlijk 5 werkdagen voor deboekingsdatum voldaan te worden.



2. Indien Contractant 2 in verzuim is,  zijn – onverminderd de overige rechten van Contractant 1 – allevorderingen van Contractant 1 op Contractant 2 dadelijk en geheel opeisbaar. Bovendien heeftContractant 1 in dat geval het recht haar boeking(en) te annuleren,  zonder dat zij aansprakelijk is vooreventuele schade als gevolg daarvan. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten dieContractant 1 moet maken voor de incasso van haar vorderingen komen geheel voor rekening vanopdrachtgever.

Artikel 4 Belastingen en sociale premies
1. Het uitkoopgage is inclusief eventueel verschuldigde premies sociale verzekeringen en belasting. Hetuitkoopgage is exclusief BTW  en BUMA.2. Contractant 1 draagt zelf zorg voor de afdracht van over het uitkoopgage verschuldigde (overige)belastingen en premies van welke aard dan ook in verband met deze overeenkomst,  met uitzondering vande afdracht aan de BUMA/STEMRA hiervoor is Contractant 2 zelf verantwoordelijk.3. Deze overeenkomst is bedoeld een overeenkomst van opdracht te zijn zoals omschreven in artikel 7:400e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Contractant 2 zal dan ook over de in het kader van deze overeenkomstverschuldigde honoraria geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.

Artikel 5 Geheimhouding
1. Het is Opdrachtnemer verboden om op welke wijze dan ook,  aan wie dan ook en in welke vorm dan ook,enige mededeling te doen van of aangaande feiten en/of omstandigheden die betrekking hebben op deonderneming van Opdrachtgever of daarmee verband houdende (zoals producten,  relaties,  werkwijze,voortbrengselen als bedoeld in deze overeenkomst,  enzovoorts) waaromtrent Opdrachtnemer hetgeheime en/of het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen. Deze geheimhoudingsverplichtinggeldt zowel tijdens de duur van deze arbeidsovereenkomst als ook na beëindiging daarvan.2. Onder Opdrachtgever in dit artikel wordt tevens verstaan alle aan Opdrachtgever gelieerdeondernemingen.

Artikel 6 Boetebeding
1. Contractant 2 kan de boeking(en) tot 21 dagen voor de boekingsdatum boetevrij annuleren.2. Bij annulering tussen de 21 dagen tot 14 dagen voor de boekingsdatum is Contractant 2 een boete van 15%van het uitkoopgage aan Contractant 1 verschuldigd.3. Bij annulering tussen de 14 dagen tot 7 dagen voor de boekingsdatum is Contractant 2 een boete van 25%van het uitkoopgage aan Contractant 1 verschuldigd.4. Bij annulering tussen de 7 dagen tot drie dagen voor de boekingsdatum is Contractant 2 een boete van50% van het uitkoopgage aan Contractant 1 verschuldigd.5. Bij annulering tussen de drie tot 0 dagen voor de boekingsdatum is Contractant 2 een boete van 100% vanhet uitkoopgage aan Contractant 1 verschuldigd.

Artikel 7 Overige bepalingen
1. Contractant 1 behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van reden het optreden/deoptredens te annuleren. Contractant 1 zal Contractant 2 hier zo tijdig mogelijk over informeren.Contractant 2 zal het uitkoopgage dan niet verschuldigd zijn. Al gedane betalingen zullen in dit geval doorContractant 1 aan Contractant 2 per bank worden teruggestort. Contractant 1 is bij annulering van hetoptreden niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de annulering.2. Contractant 1 verklaart een beroeps- en/of aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten die involdoende mate dekking biedt tegen schade,  die kan ontstaan bij of als gevolg van de uitvoering van deovereengekomen werkzaamheden. Eventuele aansprakelijkheid van Contractant 1 is te allen tijde beperkttot het bedrag dat door de verzekeraar onder de door Contractant 1 afgesloten verzekering wordtuitgekeerd.3. Als bijlage 1 is bij deze overeenkomst bijgesloten de (technische) rider van Contractant 1,  die Contractant2 tezamen met deze overeenkomst getekend zal retourneren.4. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van Contractant 2 is nadrukkelijk uitgesloten.5. Alle geschillen,  die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst,  dan wel nadereovereenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn,  zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te .6. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.



Ondertekening:
Aldus overeengekomen en ondertekend:
Contractant 1 Contractant 2

Bijlagen
(technische) rider Contractant 1 artikel 6.3


