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ALGEMENE BEPALINGEN SODIFFERENT Agency

Definities
•

SODIFFERENT Agency
De maatschap SODIFFERENT Agency, gevestigd te (5473 GB) Heeswijk-Dinther, aan het
adres St. Servatiusstraat 2, vertegenwoordigd door de heer T. van Meeteren.

•

Opdrachtgever
Rechtspersoon, al dan niet natuurlijk, die SODIFFERENT Agency opdracht geeft tot het leveren
van een artistieke prestatie van een artiest, zoals omschreven in de overeenkomst.

•

Artiest
Een artiest, daaronder onder andere begrepen uitvoerende musici en vocalisten die worden
vertegenwoordigd door SODIFFERENT Agency.

•

Overeenkomst
De (schriftelijke) overeenkomst tussen SODIFFERENT Agency en Opdrachtgever ten aanzien
van (een) geboekt(e) Optreden(s) door Artiest.

•

Optreden
Een evenement, programma, bijeenkomst of anderszins waarvoor de Opdrachtgever een Artiest
wenst in te huren, of heeft ingehuurd en ten aanzien waarvan SODIFFERENT Agency namens
Artiest en Opdrachtgever een Artiestenovereenkomst hebben gesloten.

•

Meerwerk
Alle werkzaamheden die niet in de Artiestenovereenkomst zijn overeengekomen, dan wel waar
vooraf geen schriftelijke toestemming voor is verleend door SODIFFERENT Agency of Artiest
(al dan niet onder bepaalde voorwaarden) en die door Opdrachtgever in aanvulling daarop
worden verlangd van Artiest.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1
1.2
1.3

1.4

Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing en prevaleren op elke
rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en SODIFFERENT Agency en/of Artiest.
De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden wordt
uitdrukkelijk door SODIFFERENT Agency en de Artiest van de hand gewezen.
Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt door derden, is
SODIFFERENT Agency gerechtigd zich te beroepen op de door die derde gehanteerde
Algemene Voorwaarden.
Van deze algemene voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst tussen
SODIFFERENT Agency, dan wel Artiest, en Opdrachtgever worden afgeweken.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Alle aanbiedingen van SODIFFERENT Agency, zowel schriftelijk als mondeling, zijn
vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen vanaf de vermelde offertedatum.
De in 2.1 bedoelde aanbieding geldt integraal. Opdrachtgever heeft geen recht op onderdelen
van de aanbieding, dan alleen plaatsgevonden in onderhandeling.
Na acceptatie van de offerte heeft SODIFFERENT Agency 14 dagen de mogelijkheid om de
acceptatie te herroepen. Op mondelinge toezeggingen kan jegens SODIFFERENT Agency
nimmer beroep gedaan worden.
Nadat Opdrachtgever een aanbieding van SODIFFERENT Agency accepteert door mondelinge
of schriftelijke bevestiging, bestaat voor Opdrachtgever geen mogelijkheid deze Opdracht te
herroepen.
SODIFFERENT Agency zal de overeenkomst met Opdrachtgever zo snel mogelijk op schrift
vastleggen en aan de opdrachtgever doen toekomen. Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat
deze overeenkomst binnen 14 dagen volledig ondertekend bij SODIFFERENT Agency in het
bezit is en waarmee het in punt 2.4 gestelde geformaliseerd is.
Alle onderhandelingen door SODIFFERENT Agency namens de Artiest kunnen steeds door
SODIFFERENT Agency zonder opgave van redenen en zonder verplichtingen tot
schadevergoeding worden beëindigd.
Indien SODIFFERENT Agency de overeenkomst niet binnen 14 dagen van opdrachtgever
retour heeft ontvangen, heeft SODIFFERENT Agency het recht de overeenkomst te beëindigen,
behoudens recht op nakoming en zonder schadeplichtig te worden, mits zulks op een redelijke
termijn aan opdrachtgever wordt medegedeeld.
SODIFFERENT Agency handelt namens en in naam van Artiest jegens de Opdrachtgever. Een
overeenkomst tussen Artiest en Opdrachtgever komt tot stand zodra SODIFFERENT Agency
de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt en SODIFFERENT Agency namens
Artiest en Opdrachtgever een Artiestenovereenkomst hebben gesloten.
SODIFFERENT Agency is te allen tijde gerechtigd om zonder nadere opgaaf van redenen
offertes en/of overeenkomsten te weigeren.

2.10

Opdrachtgever is niet gerechtigd om zonder schriftelijke toestemming de Overeenkomst te
verkopen of aan te bieden aan derden.

Artikel 3: Bepalingen met betrekking tot een optreden
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11
3.12

De Opdrachtgever is bekend met de prestaties van de Artiest.
De Opdrachtgever is bekend en akkoord met het feit dat, hoewel de vorm van het Optreden in
goed overleg met de Artiest door de Opdrachtgever wordt bepaald, de Artiest volledig
onafhankelijk is in de wijze van uitvoering van het Optreden en dat de Artiest over zijn
inhoudelijke bijdrage zelf de zeggenschap heeft.
Er zal door Opdrachtgever geen beperkingen worden opgelegd aan Artiest, tenzij aan een
wettelijke eis dient te worden voldaan. Indien de beperkingen het imago van de Artiest
aantasten, dit ter bepaling van SODIIFERENT Agency, is deze gerechtigd het optreden te
annuleren zonder dat de Overeenkomst wordt aangetast of komt te vervallen.
Opdrachtgever respecteert de toegevoegde voorwaarden van Artiest, vastgelegd in een
zogenaamde rider. SODIFFERENT Agency is bij niet nakoming gerechtigd het optreden te
annuleren zonder dat de Overeenkomst wordt aangetast of komt te vervallen.
Eventueel door SODIFFRENT Agency verstrekte foto’s, logo en artwork zijn in bruikleen en
blijven eigendom van SODIIFFERENT Agency. Deze materialen mogen, na schriftelijke
toestemming van SDIFFERENT Agency, enkel dienen ter promotie van het Optreden en
nimmer voor commerciële exploitatie, waaronder merchandising.
Er zal door opdrachtgever nimmer worden toegestaan dat tijdens het optreden meer publiek op
de locatie van het Optreden toegelaten wordt, dan volgens de ter plaatse geldende brandweeren/of andere overheidsvoorschriften is geoorloofd;
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat tijdens het optreden van Artiest aan alle door de overheid
wettelijke eisen is voldaan. SODIFFERENT Agency is nimmer aansprakelijk voor directe en
indirecte overtredingen van overheidsbepalingen, gedaan tijdens het Optreden.
Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat SODIFFERENT Agency tijdig, maar tenminste 14
dagen voorafgaand aan het Optreden, alle benodigde informatie heeft verkregen over het
Optreden, waaronder de locatie van het Optreden en eventuele beperkingen van het
geluidsniveau.
SODIFFERENT Agency zal ervoor zorgdragen dat de Artiest tijdig, voor aanvang van het
Optreden aanwezig is met al hetgeen voor het Optreden benodigd is, tenzij anders is
overeengekomen.
Vanaf de aankomst tot en met het vertrek betreffende het Optreden, van de Artiest dient er
namens Opdrachtgever een contactpersoon aanwezig te zijn die volledig op de hoogte is van
alle met het optreden relevante en samenhangende zaken.
Tijdens de soundcheck mag geen publiek aanwezig zijn.
Opdrachtgever waarborgt de algemene veiligheid van de Artiest voor, tijdens en na het optreden,
onder andere door plaatsing van stevige dranghekken en/of soortgelijke middelen om het
publiek op afstand te houden over de gehele breedte van het podium. Opdrachtgever dient er
voor te zorgen dat de Artiest het Optreden verantwoord en onder veilige omstandigheden kan

3.13

uitvoeren. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: voldoende beveiliging tegen molesteren van
de Artiest, de genodigden van Artiest en de apparatuur.
Indien het Optreden plaatsvindt buiten Nederland, of ingeval van een in het buitenland
woonachtige Artiest binnen Nederland, dient Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen:
- Zorg te dragen en is verantwoordelijk voor de reservering en betaling van een businessclass
vliegticket, inclusief toeslagen;
- Zorg te dragen en is verantwoordelijk voor reservering en betaling van een luxe schone
hotelkamer;
- Zorg te dragen en is verantwoordelijk voor de reservering en betaling voor een
representatieve auto ten behoeve van het vervoer ter plaatse;

Artikel 4: Publiciteit en opnamen
4.1

4.2

Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van
SODIFFERENT Agency of Artiest geluids- en beeldopnamen van het Optreden te (laten)
vervaardigen.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van
SODIFFERENT Agency geluidsdragers, affiches, foto’s en/of andere artikelen, waarbij de
naam en/of beeltenis van de Artiest worden gebruikt, vooraf, tijdens of tenminste 5 dagen na het
Optreden te verkopen.

Artikel 5: Betaling
5.1

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient betaling door opdrachtgever binnen 14
dagen na factuurdatum te geschieden.

5.2

Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn het volledige factuurbedrag heeft betaald,
is deze van rechtswege in verzuim. SODIFFERENT Agency heeft dan het recht om zonder
nadere aankondiging in rechte nakoming te vorderen en is SODIFFERENT Agency gerechtigd
het optreden te annuleren, zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn

5.3

5.4
5.5

verplichting het, voor het optreden overeengekomen, bedrag te betalen.
Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is Opdrachtgever over iedere maand een rente
verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met een contractuele rente van 2% op het
onderhavige gefactureerde bedrag. Daarnaast is Opdrachtgever gerechtelijke incassokosten
verschuldigd, waarbij voor de hoogte hiervan de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten
(BIK) zal worden toegepast.
Tevens zal Opdrachtgever alle overige in redelijkheid te maken kosten zoals maar niet beperkt
tot juridische kosten aan SODIFFERENT Agency vergoeden.
Alle door SODIFFERENT Agency vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere fiscale
heffingen in binnen- en buitenland.

5.6

De in de Overeenkomst opgenomen prijs is gebaseerd op de op dat moment bekende gegevens,
Indien na totstandkoming kostenprijsverhogende factoren zich voordoen, is SODIFFERENT
Agency gerechtigd de prijs in de Overeenkomst aan te passen zonder dat dit de Opdrachtgever
het recht geeft de Overeenkomst te annuleren.

Artikel 6: Meerwerk
6.1
6.2

Artiest is te allen tijde gerechtigd om meerwerk in rekening te brengen aan Opdrachtgever, op
basis van de overeengekomen tarieven.
Extra kosten die SODIFFERENT Agency en/of Artiest moet(en) maken vanwege een nalaten
of handelen van Opdrachtgever doordat Artiest de Artiestenovereenkomst niet of niet op de
overeengekomen wijze kan uitvoeren, zullen worden afgewenteld op Opdrachtgever.

Artikel 7: Annulering
7.1

Indien een Opdrachtgever een optie neemt op een Artiest voor een Optreden, zal, tenzij
schriftelijk anders is bepaald, Opdrachtgever uiterlijk 2 weken voor het optreden de optie
moeten omzetten tot een definitieve boeking, anders zal de optie vervallen.

7.2

7.3

7.4
7.5

SODIFFERENT Agency heeft te allen tijde het recht voor de geplande optreeddatum het
gecontracteerde optreden te annuleren, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn,
indien op de dag van het optreden door de Artiest radio-, televisie- en/of geluidsopnamen moeten
worden vervaardigd.
SODIFFERENT Agency heeft te allen tijde het recht voor de geplande optreeddatum het
gecontracteerde optreden te annuleren, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn,
indien de artiest contractuele verplichtingen in het buitenland heeft waarbij zijn aanwezigheid
dringend verlangd wordt, mits deze activiteiten niet bekend waren tijdens het aangaan van deze
overeenkomst. Desgewenst zal de artiest hiervan schriftelijke gegevens overleggen aan de
organisatie.
De Opdrachtgever kan ingeval als omschreven in punt 7.2 en 7.3 een optreden van de Artiest op
een andere datum onder dezelfde condities afdwingen van SODIFFERENT Agency.
Indien de opdrachtgever het optreden zonder schriftelijke gegronde opgaaf van redenen wenst
te annuleren, dient, afhankelijk van het aantal dagen tot aan het evenement, het volgende
percentage van de totale contractprijs voldaan te worden:
•

7.6
7.7

Meer dan 30 dagen voor het optreden 75%*

• Minder dan 30 dagen voor het optreden 100%
*Externe kosten welke niet meer geannuleerd kunnen worden, worden wel altijd 100%
doorbelast.
Indien bovenstaand geval zich voordoet, zal eventuele vordering aan opdrachtgever direct
opeisbaar zijn.
Schriftelijke en gemotiveerde klachten/reclames dienen uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoering
van het Optreden te zijn ingediend. Na genoemde periode worden deze niet meer in behandeling
genomen.

Artikel 8: Vervanging Artiest
In geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van een Artiest dan wel in het geval van overmacht
aan de zijde van SODIFFERENT Agency en/of Artiest, zal SODIFFERENT Agency zich
inspannen, dan wel is SODIFFERENT Agency gerechtigd, om het Optreden door een andere
gelijkwaardige Artiest te laten uitvoeren onder dezelfde voorwaarden. SODIFFERENT Agency
en Artiest zijn niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten in dit kader, indien een
geval als bedoeld in de eerste zin zich voordoet.
Artikel 9: Overmacht
9.1

9.2

9.3

Indien behoorlijke en/of tijdige nakoming door een van de partijen van de
Artiestenovereenkomst ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet verwijtbaar voor
rekening van die partij komen, geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is, zijn de partijen
gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst gedurende de periode van de overmacht op te
schorten.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de
relevante regelgeving en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, al
dan niet voorzien, waarop een partij geen invloed kan uitoefenen, en waardoor een partij niet in
staat is haar verplichtingen na te komen.
Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van SODIFFERENT Agency en Artiest
komen zijn:
•

9.4
9.5

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van Artiest

• Werkstaking.
Onder overmacht valt in ieder geval niet, niet-nakoming van verplichtingen van derden waarmee
Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van een Optreden.
In geval van overmacht aan de zijde van één der partijen zal de ene partij de andere partij
onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak,
de aard en de te verwachten duur van de overmacht.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1

10.2
10.3

SODIFFERENT Agency kan door Opdrachtgever nimmer aansprakelijk gesteld worden voor
schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens in het geval van
duidelijke opzet en grove schuld van SODIFFERENT Agency. In het geval op SODIFFERENT
Agency enige aansprakelijkheid zou rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het aan de
opdrachtgever gefactureerde bedrag.
SODIFFERENT Agency is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk in het geval van verlies,
diefstal en/of schade van of aan de Opdrachtgever toebehorende gelden en/of goederen.
Opdrachtgever zal aansprakelijk zijn voor schade aan en/of verlies van zaken die door
SODIFFERENT Agency en/of door haar aangewende derden aan Opdrachtgever beschikbaar

10.4
10.5

10.6

10.7
10.8

zijn gesteld. Tevens is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van zaken die
gebruikt zijn tijdens het optreden van de Artiest. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen ten
aanzien van de uitvoering van de overeenkomst overdraagt aan derden, blijft Opdrachtgever
primair verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van deze verplichtingen.
Opdrachtgever zal derden voorzien van een kopie van de primaire overeenkomst, inclusief alle
relevante stukken (waaronder riders).
In het geval van overmacht (zie 9.1) vrijwaren partijen elkaar van iedere aanspraak terzake.
Indien Opdrachtgever handelt in strijd met deze algemene bepalingen of de specifieke
bepalingen van het optreden, heeft SODIFFERENT Agency het recht haar verplichtingen uit de
overeenkomst op te schorten.
Indien een der partijen in gebreke blijft bij de uitvoering van deze overeenkomst, behoudens in
het geval van overmacht, zal zij verplicht worden een boete aan de wederpartij te betalen
overeenkomstig het bedrag dat aan opdrachtgever gefactureerd is voor het betreffende optreden
(inclusief BTW). Tevens komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, vermeerderd
met de wettelijke rente, voor rekening van de tekortschietende partij.
SODIFFERENT Agency sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte- en vervolgschade uit.
Indien sprake is van dreigende schade is Opdrachtgever gehouden deze terstond te melden aan
SODIFFERENT Agency.

Artikel 11: Auteurs- en muziekrechten
11.1

De Opdrachtgever verplicht zich tot de juiste afdracht aan BUMA/STEMRA met betrekking
tot de exploitatie van auteursrechten tenzij Opdrachtgever deze vergoeding rechtstreeks aan
SODIFFERENT Agency afrekent. De Opdrachtgever verplicht zich tot de juiste afdracht aan
SENA met betrekking tot de exploitatie van naburige rechten.

Artikel 12: Sponsering
12.1

Deze overeenkomst en/of het Optreden van Artiest zal niet gesponsord worden door of
verbonden worden aan een product of maatschappij zonder schriftelijke toestemming van
SODIFFERENT Agency. Tevens komen partijen overeengekomen dat Opdrachtgever de
Artiest niet kan en zal verplichten tot welk promotioneel optreden of interview dan ook, zonder
schriftelijke toestemming van de Artiest.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen
13.1
13.2

13.3

De rechtsverhouding tussen SODIFFERENT Agency en/of Artiest en Opdrachtgever is
onderworpen aan het geldende Nederlandse recht.
Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter gelegen in
het arrondissement waar SODIFFERENT Agency en/of Artiest is gevestigd, tenzij dwingend
recht zich tegen deze forumkeuze zou verzetten.
Met dit optreden ontstaat geen dienstbetrekking. Hierdoor kan echter wel de artiesten-regeling
van art. 5a Wet LB en art. 4 Besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen) van

toepassing zijn, maar de artiest of het gezelschap kiest er voor om géén gebruik te maken van
deze artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn
voor de werknemersverzekeringen. Bij een gezelschap geldt dit voor alle artiesten behorend tot
dat gezelschap. Hiermee wordt voldaan aan art. 3bis UB LB en art. 4, lid 2 Besluit 24 december
1986. Door deze keuze kan de gage voor het optreden bruto (als uitkoopsom) aan de artiest of
het gezelschap uitbetaald worden.

