OVEREENKOMST
2018-2019 GEE 11
Tussen :

BRONKS vzw, Varkensmarkt 15 -17, 1000 BRUSSEL
vertegenwoordigd door Piet DE COSTER,
tel + 32 2 21 999 21 / info@bronks.be
btw BE 0448.497.118

hierna ‘BRONKS’ genoemd

en :

AGB GENK Stadsplein 1, 3600 GENK
vertegenwoordigd door De voorzitter A. NAGELS,
btw-nummer: 872 093 742
e-mail adres voor facturatie:

hierna ‘de organisator’ genoemd

wordt volgende overeengekomen:

1 – OMSCHRIJVING
BRONKS verbindt zich ertoe volgende voorstelling te brengen:

Titel

GEEF MIJN HAND TERUG

Locatie

C- mine, cultuurcentrum, c-mine 10 bus 1, 3600 Genk

Datum

opbouw op dinsdag 26 maart
voorstelling op dinsdag 26 maart 2019 om 13u30
op 27 maart om 10u en op 28 maart om 10u (OPTIE)
afbraak meteen na de laatste voorstelling
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Duur

60 min

Doelpubliek

vanaf 9 jaar voor een vrij publiek en vanaf 3de graad voor een schoolvoorstelling
De organisator verbindt zich er toe deze leeftijdsgrens strikt te respecteren.
Indien de effectieve minimumleeftijd afwijkt, zal BRONKS dit asap schriftelijk
meedelen aan de organisator.

Aantal

De organisator verbindt zich er toe het maximum aantal toeschouwers per voorstelling
te beperken tot 120 voor een vrije voorstelling en tot 100 voor een schoolvoorstelling.

Toeschouwers
Eenzijdige overschrijding van het maximum aantal toeschouwers wordt beschouwd als
contractbreuk en kan aanleiding geven tot schadevergoeding van 10% op de totale som, met
een minimum van € 250 bovenop het recht voor BRONKS om aan de gestelde overeenkomst te
verzaken. Afwijkingen kunnen enkel na overleg en moeten door BRONKS schriftelijk worden
toegestaan.
De organisator verbindt zich ertoe voldoende inspanning te doen om het toelaten van kinderen
die jonger zijn dan de vooraf bepaalde leeftijd zoveel mogelijk te vermijden.

2 – UITKOOPSOM / REIS- en VERBLIJFKOSTEN

De organisator betaalt hiervoor aan BRONKS

Een uitkoopsom van € 3915 en transportkosten aan € 355
Deze bedragen zijn inclusief de eventuele optie(s) en de daaraan verbonden transportkosten en
exclusief 6% btw en auteursrechten.
De transportkosten worden als volgt berekend:
1ste voorstellingsdag: € 175 (techniek) + € 20 per speler
2de en volgende voorstellingdagen: € 50 (techniek) + € 20 per speler per dag
Opbouwdag: € 50 (techniek)

De organisator betaalt de totale som aan BRONKS via bankoverschrijving ten laatste 15 dagen na
ontvangst van de factuur. Indien deze betaling niet is gebeurd volgens de hierboven vermelde
afspraken, zal de organisator van rechtswege en zonder aanmaning, een bijkomende vergoeding van
10% met een minimum van € 25 verschuldigd zijn, verhoogd met een lopende interest van 10%.
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3 – AUTEURSRECHTEN
De organisator betaalt de auteursrechten voor het gebruik van het auteursrechtelijk beschermd
materiaal van de betreffende productie.
‘GEEF MIJN HAND TERUG’ is een auteursrechtelijk beschermd werk.

4 – VERBLIJF
De organisator voorziet:
-

1 kleedkamer of voldoende ruimte voor 2 personen

-

Een veilige parkeerplaats voor de vrachtwagen en personenwagen van de artiesten en
technici.
Hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de organisator.

-

Lunch of avondmaal (afhankelijk van het tijdstip) voor 1 technici tijdens de opbouw en/of voor
de voorstelling.
Lunch of avondmaal (afhankelijk van het tijdstip) voor 2 acteurs voor de voorstelling.

-

Overnachting: niet van toepassing

5 – PROMOTIE

De organisator verbindt zich er toe de productie telkens strikt als volgt aan te kondigen:
‘GEEF MIJN HAND TERUG – BRONKS’
De organisator stuurt BRONKS een exemplaar op van elke publicatie waarin de productie werd
aangekondigd.
BRONKS draagt er zorg voor dat de organisator in het bezit is van
- affiches (5 gratis, overige aan € 1,00 per stuk)
- flyers (50 gratis, overige aan € 0,20 per stuk)
Dit enkel na het invullen van het door BRONKS bijgevoegd formulier.

Sponsors van het gezelschap die eventueel op de affiche vermeld staan mogen niet worden overplakt. Indien er
met lokale sponsors gewerkt wordt, mag de grootte van het logo van deze sponsors de grootte van het logo van
het gezelschap niet overtreffen.
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BRONKS heeft recht op 10 vrijkaarten per voorstelling.
Indien niet uiterlijk op de dag voorafgaande aan de voorstelling waarop de gevraagde vrijkaarten betrekking
hebben door BRONKS kenbaar is gemaakt dat zij deze vrijkaarten wenst op te nemen, mag de organisator de
kaarten verkopen. Indien de organisator de gereserveerde vrijkaarten al vroeger wenst te verkopen brengt zij
BRONKS hiervan op de hoogte.
De organisator dient ervoor te zorgen dat de voorstelling noch geheel of ten dele uitgezonden wordt langs radio
of TV, zonder schriftelijke toelating vanwege BRONKS. De organisator waakt er eveneens over dat er tijdens de
voorstelling géén foto’s, noch geluidsopnamen, noch video- en filmopnamen worden gemaakt.

6 – TECHNIEK en VEILIGHEID
De technische fiche maakt integraal deel uit van het contract. Indien de productie nog in première
moet gaan, wordt deze fiche door BRONKS zo snel mogelijk na de première toegezonden. Indien men
dit wenst kan een voorlopige fiche opgemaakt worden.
De organisator verklaart over een goed uitgeruste theaterzaal te beschikken en zal alles in het werk
stellen om de voorstelling in maximaal goede technische omstandigheden te laten plaatsvinden. Het
niet respecteren van deze voorwaarden geeft BRONKS het recht te verzaken aan de overeenkomst met
behoud van de overeengekomen totale som.
Het aanvangsuur van de opbouw waarop BRONKS aanwezig zal zijn, wordt in overleg met de
organisator overeengekomen. Indien niet anders vermeld op de technische fiche van de betreffende
productie, zorgt de organisator voor minstens 2 technici die helpen bij het uit- en inladen van het
decor en de theateraccessoires. Deze technici zijn bij de op- en afbouw van de voorstelling aanwezig
en zijn volledig op de hoogte van de theateruitrusting van de speelruimte en de werking van de lichten klankinstallatie. Minstens één van deze door de organisator ter beschikking gestelde technici is
aanwezig in de technische cabine of bij de regie in de zaal tijdens de voorstelling(en).
De organisator garandeert een ordelijk verloop van de voorstelling. Bij een dubbele programmering
(b.v. kleine zaal ten opzichte van grote zaal) of andere diverse activiteiten die in hetzelfde gebouw
plaatsvinden, mag de voorstelling hierdoor niet gestoord worden. De jeugdprogrammator, of de
verantwoordelijke voor de schoolprogrammatie indien deze niet de jeugdprogrammator is, dient bij
elke schoolvoorstelling aanwezig te zijn. Verder verbindt de organisator zich ertoe het door BRONKS
geleverd lesmateriaal aan de begeleidende leerkrachten te bezorgen zodat de leerlingen in elk geval
de voorstelling voldoende voorbereid kunnen bijwonen.
De organisator is burgerlijk verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen aan BRONKS en haar medewerkers
vóór, na en tijdens de voorstelling, zelfs indien voldaan is aan alle andere bij deze overeenkomst gestelde
voorwaarden. De organisator verbindt zich ertoe desgevallend zélf het verhaalrecht uit te oefenen tegen de
verhuurder of uitbater van de ruimte waarin de voorstelling plaatsheeft. BRONKS kan in geen geval
verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen bij leden van het publiek of personeel.
Bij opeenvolgende voorstellingen zorgt de organisator ervoor dat het decor opgebouwd kan blijven staan in de
speelruimte. De ruimte moet veilig afgesloten worden. Er kunnen tussendoor geen andere activiteiten in deze
ruimte plaatsvinden.
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De organisator blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor alle kosten door schade aan of diefstal van het
materiaal dat hoort bij de productie.

Als BRONKS de zaal verlaat wordt de organisator geacht de gebruikte ruimte te hebben nagezien op gebeurlijke
schade. Daarbij is het aan de organisator om het bewijs ter plaatse te leveren dat de schade aan de ruimte werd
aangebracht door BRONKS. Daarna kan geen verhaalrecht uitgeoefend worden.

De organisator zal als enige en integraal aansprakelijk zijn voor elke schade die voortvloeit uit niet-naleving door
de organisator, zijn werknemers of onderaannemers van één van zijn/hun verplichtingen in het kader van de
uitvoering van deze overeenkomst.
De organisator verklaart de nodige verzekeringen te hebben afgesloten voor zijn aansprakelijkheid.

7 – MET BETREKKING TOT DE OVEREENKOMST

Alle verbintenissen door BRONKS zijn afhankelijk van de mogelijkheid deze te vervullen door de artistieke en
technische ploeg van BRONKS. In geval van weerhouding door ziekte, ongeval of onoverkomelijke reden, is
BRONKS verplicht de organisator hiervan op de hoogte te brengen. In geval van ziekte wordt zo nodig een
medisch attest afgeleverd. BRONKS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, ontstaan door het
annuleren van een voorstelling wegens overmacht (zoals onder meer, uitzonderlijke verkeersproblemen of
weersomstandigheden, ziekte, ongeval, brand of oorlog). Voor de voorstelling(en) wegens overmacht
geannuleerd, zal in gezamenlijk overleg een redelijk alternatief worden voorgesteld.

In geval van annulatie van de overeenkomst door de organisator, los van de bepalingen hierboven vermeld, zal
de organisator aan BRONKS een schadevergoeding verschuldigd zijn, waarvan het minimumbedrag gelijk is aan
de totale som.

Beide partijen gaan uitdrukkelijk akkoord met al de voorwaarden. Indien aan één of meerdere van de
voorwaarden van dit contract niet voldaan wordt behoudt BRONKS zich het recht voor om niet op te treden. De
vergoeding blijft steeds verschuldigd aan BRONKS.

De organisator verklaart met de organisatie en de activiteiten van BRONKS bekend te zijn.
In geval van betwisting van het contract zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.
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Opgemaakt in twee exemplaren te Brussel op donderdag 31 mei 2018.

De Organisator

BRONKS jeugdtheater vzw

Gelezen en goedgekeurd,

Gelezen en goedgekeurd,

De voorzitter A. NAGELS,

Piet DE COSTER,

Gelieve één exemplaar ondertekend per mail of per post terug te sturen.
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