HOSPITALITY RIDER

Dr. FRED & THE MEDICINE MEN

1. Algemeen
Naam band : Dr. Fred & The Medicine Men
Aantal bandleden : 7 muzikanten + 3 techniekers (geluid, belichting)
Contactpersoon : Freddy Versluys
Tel. nr. : 0475 78 20 98

2. Kleedkamer
Er dient een afsluitbare, in de winter of koude periode een verwarmde kleedkamer aanwezig te zijn in de nabijheid van het
podium, voorzien van spiegels, stoelen, handdoeken en elektriciteitsaansluiting.
Indien geen afsluitbare kleedkamer mogelijk is (festivals) zal de organisator de nodige personen/security
aanstellen tot bewaking van de kleedkamer tijdens de technische repetitie en optreden
Deze eventueel verwarmde kleedkamer wordt enkel door leden van Dr Fred en crew gebruikt en dient graag te voldoen
aan volgende voorwaarden:







Voldoende ruimte voor 10 personen.
Afgeschermd van het publiek
Voldoende stoelen en tafels
Voldoende glazen of plastic bekers en tassen
Een paar handdoeken
Een aparte kleedkamer/afgeschermde locatie voor ons vrouwelijk gezelschap is heel erg welkom,
teneinde zich te kunnen omkleden zonder gestoord te worden.
 Voldoende drank : soft drinks, een paar pintjes, een fles rode/witte wijn en versnaperingen (bv fruit of zoutjes)
worden erg geapprecieerd.
 6 flessen plat water voor onstage
3. Parking
Graag parking te voorzien voor minstens 5 wagens, zo dicht mogelijk bij het podium.
Indien mogelijk voor het laden en lossen van de instrumenten stelt de organisatie 2 nuchtere, stevige personen ter
beschikking voor en na het concert.

4. Catering
Een warme, gezonde maaltijd komt de show en performance van de muzikanten alleen maar ten goede.
Graag voldoende warme maaltijden (10) te voorzien minstens 2u voor of vlak na de show, afhankelijk van showtime te
bespreken met VERSLUYS FREDDY
Eventueel belegde broodjes voor hetzelfde aantal personen indien warme maaltijd niet mogelijk is

5. Techniek
De artiest maakt wel/niet gebruik van een door de Opdrachtgever verzorgd PA. Indien wel gebruik gemaakt wordt van door
de Opdrachtgever verzorgde PA, dient de Opdrachtgever een PA-specificatie bij te voegen.
Aan alle in de technische rider vastgelegde eisen (welke absolute minima zijn !) dient te worden voldaan.
Gebrekkigheid in eender welke vorm van de technische vereisten kan ertoe leiden dat het uitvoeren van de show
onmogelijk gemaakt wordt, waarbij de organisator geen recht heeft op enige tegemoetkomingen van de band en de
volledige fee zal worden uitbetaald van organisatorische zijde

6. Gastenlijst
Maximaal 8 personen hebben op invitatie van de contractant vrije toegang tot het optreden.

8. Press policy & security
Interviews en/of opnames voor media doeleinden mogen enkel plaatsvinden mits goedkeuring van/of in
samenspraak met VERSLUYS FREDDY of andere verantwoordelijke van de groep

9. Technische fiche in bijlage
Gelieve er rekening mee te houden dat deze Hospitality rider steeds vergezeld is van de technische fiche.
Zowel de Hospitality rider als de technische fiche maken onderdeel uit van de overeenkomst.

10. Gelieve facturatiegegevens voor vereffening van de factuur en/of onkostennota in te vullen

Betalingsmogelijkheden :

1) Betaling via overschrijving.
Het te betalen bedrag dient dan uiterlijk 3 weken na het optreden op het/de rekeningnummer(s) te staan,
of tenzij anders vermeld ( hou er rekening mee dat een overschrijving soms 5 dagen onderweg kan zijn !)
De/ het rekeningnummer(s) staan vermeld op de factuur en/of onkostennota die dan zal doorgemaild worden
binnen week na het optreden door VERSLUYS FREDDY

BELANGRIJK De FOH technieker (crew) mailt /brengt zijn eigen factuur door/mee, daar hij BTW - plichtig is,
zijn/hun gage + groepgage is samen het totaalbedrag zoals afgesproken en vermeld in het contract
(niet van toepassing bij betaling via onkostennota)

Bovenstaande vorm van betaling geniet onze voorkeur.

2) Betaling Cash
De factu(u)r(en) en/of onkostennota kunnen ook cash betaald te worden aan VERSLUYS FREDDY
(of de door hem aangestelde vervanger) voor aanvang optreden. ( betaling in coupures van max 50 euro.)
De factuur en/of onkostennota zal/zullen door hem overhandigd worden.

Facturatiegegevens klant: ……………………………………………………….

Adres………………………………………………..............................nr……….

Postcode……………..Gemeente………………………………....................
btw nr. ………………………………...................(indien van toepassing)

Betalings modaliteit :

O cash (1)
O via overschrijving (1)

Datum:……./……../……..

Voor gelezen en akkoord

De Organisator …………………………………………………………. Band verantwoordelijke

Versluys Freddy

