Algemene voorwaarden Gigageer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle acts, feesten en alle overige activiteiten die Gigageer
verzorgd. Onder opdrachtgever wordt verstaand: de organisatie die de boeking plaatst voor een artiest en/of activiteit die
Gigageer verzorgd.
Overeenkomsten
Bij het boeken van een van onze producten sturen wij een bevestiging. Deze bevestiging kan zowel via e-mail als per
post naar uw verzonden worden. De opdrachtgever dient binnen 7 dagen een bevestiging te geven.
Overmacht
Bij alle gevallen van overmacht heeft Gigageer het recht om het optreden geheel of gedeeltelijk schadeloos te
annuleren. Gigageer blijft echter wel gerechtigd de totaal overeengekomen prijs in rekening te brengen.
Aansprakelijkheid
Kosten zoals publicatie, BUMA STEMRA, vergunningen etc. zijn ten laste van de opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur die veroorzaakt wordt door een
optredende storing in de stroomvoorziening. Ook voor door publieke schade aan apparatuur of optreed attributen en
andere eigendommen van Gigageer is de opdrachtgever verantwoordelijk.
Betaling
De opdrachtgever dient de betaling binnen 14 dagen na het optreden te hebben voldaan. Mocht dit niet het geval zijn
heeft Gigageer het recht om de betaling uit handen te geven. Met uitzondering indien schriftelijk anders is
overeengekomen.
Bereikbaarheid:
De locatie dient voor het personeel en materiaal goed bereikbaar te zijn en te beschikken over gratis
parkeergelegenheid. Mocht dit niet het geval zijn draagt de opdrachtgever daar zorg voor.
Op locatie
Bij acts is de opdrachtgever verantwoordelijk voor een normale omkleed ruimte voor de artiest(en). Op de locatie dient
eten en drinken (natuurlijk in mate) voor de artiesten en het personeel van Gigageer kosteloos te zijn. Bij optredens van
meer dan 4 uur zal er ook een pauze van minimaal 15 minuten genomen kunnen worden. Deze pauze valt binnen de
geboekte tijd.
Annulering
Mocht de opdrachtgever het noodzakelijk vinden ene opdracht te annuleren na het ondertekenen van een schriftelijke
overeenkomst of na het bevestigen per e-mail is Gigageer gerechtigd om de totaal overeengekomen prijs in rekening te
brengen Gigageer is gerechtigd de overeenkomst op elk moment te annuleren.
Indien de accommodatie en/ of de geluid- en lichtvoorziening wordt verzorgd door de opdrachtgever en deze niet voldoet
aan de gestelde eisen, dan heeft Gigageer het recht het optreden te annuleren.
Wanneer weersomstandigheden een optreden voor de artiest of activiteit niet mogelijk maken, is Gigageer gerechtigd
het optreden te beëindigen. Gigageer behoudt dan wel het recht van volledige voldoening van het optreden zonder aftrek
van kosten of korting.

