
                              

Definities  

Artiest    :Magic Mike 

Opdrachtgever   :Klant  

Opdracht    :Goochelshow 

Gage     :Overeengekomen geldsom 

 

 

Procedure  

Wanneer er een overeenstemming is over een te verzorgen optreden, stuurt artiest aan 

opdrachtgever een opdrachtovereenkomst per e-mail. 

Hierin staat het volgende:  

-Datum en locatie van het optreden  

-Tijden en duur van het optreden  

-Vorm van het optreden  

-De overeengekomen gage  

Deze overeenkomst dient door opdrachtgever per e-mail te worden geaccordeerd.  

Artiest kan een boeking annuleren wanneer er hij een optreden in het buitenland of een optreden 

voor televisie kan verzorgen op die dag. Artiest is dan wel verplicht te zorgen voor een passend 

alternatief.  

 

Annuleringsvoorwaarden 

Na akkoord van de overeenkomst dient annulering van een optreden te geschieden door middel van 

een telefonische annulering via +31(0)655173986 

Bij annulering gelden de volgende betalingscondities:  

Wanneer annulering binnen 7 dagen voor datum van optreden geschiedt dient opdrachtgever 100% 

van de overeengekomen gage te betalen aan artiest.  



Wanneer annulering 8 tot 14 dagen voor datum van optreden geschiedt dient opdrachtgever 80% 

van de overeengekomen gage te betalen aan artiest.  

Wanneer annulering binnen 15 tot 21 dagen voor datum van optreden geschiedt dient 

opdrachtgever 50% van de overeengekomen gage te betalen aan artiest.  

Wanneer annulering binnen 22 tot 60 dagen voor datum van optreden geschiedt dient 

opdrachtgever 25% van de overeengekomen gage te betalen aan artiest.  

Wanneer annulering langer dan 61 dagen voor datum van optreden geschiedt dient opdrachtgever 

15% van de overeengekomen gage te betalen aan artiest.  

 

Zorgplicht  

Opdrachtgever zorgt voor een nette afsluitbare ruimte waar artiest zich om kan kleden, zijn spullen 

veilig kan achterlaten en tijdens pauze kan verblijven.  

Opdrachtgever dient in alle redelijkheid artiest te voorzien van consumpties, ca. 1 consumptie per 

uur.  

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een parkeergelegenheid voor artiest in de directe 

omgeving van de locatie waar het optreden plaatsvindt. Eventuele parkeerkosten worden 

doorberekend op de factuur.  

Indien er sprake is van een optreden in de buitenlucht dient opdrachtgever zorg te dragen voor 

deugdelijke bescherming tegen zon, regen, wind en kou.  

Wanneer opdrachtgever in gebreke blijft, heeft artiest het recht het optreden te annuleren waarbij 

artiest 100% van de gage in rekening mag brengen.  

Opdrachtgever heeft de plicht om zorg te dragen voor de aanwezigheid van alle eventuele vereiste 

vergunningen en kan zich niet beroepen op overmacht bij het ontbreken of weigeren van deze 

vergunningen.  

Indien opdrachtgever om welke reden dan ook besluit om het optreden voor de overeengekomen 

tijd af te breken, dient opdrachtgever desondanks 100% van de gage te voldoen.  

Indien artiest door welke reden dan ook niet in staat is om op te treden dan is hij gehouden zorg te 

dragen voor een passend alternatief.  

 

Duur van het optreden  

De maximum lengte is de tijd overeenkomstig de gage, vermeld in de boekingsovereenkomst die u 

per e-mail heeft ontvangen.  

 

Betaling  

Artiest zal opdrachtgever per e-mail een factuur sturen ná het optreden.  

Betaling van deze factuur dient uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. 

Wanneer het bedrijf van de client andere betalingsvoorwaarden hanteert dient deze de client daar 

vooraf over te informeren. 



Wanneer een wettelijke verandering van het BTW-tarief, zonder overgangsmaatregel wordt 

ingevoerd, wordt de factuur hieraan aangepast.  
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Terms and conditions Magic Mike                

 

Definitions  

Artist   :Magic Mike 

Client   :Customer 

Performance  :Performing a Magic Show  

Fee   :The amount of money to be paid in exchange of the performance  

 

Procedure  

When artist and client agree about the performance, artist will send an agreement by e-mail to be 

confirmed by client. 

The agreement states the following:  

- Date and location of the performance  

- Time and length of the perfomance  

- The type of performance  

- The fee agreed upon  

This agreement needs to be confirmed by the client, by replying to the e-mail.  

Artist can cancel a booking whenever he gets a job offered in a foreign country or in case of a 

televised job. Artist needs to take care of an alternative.  

 

Cancelling the agreement 

After confirmation of the agreement, the job can only be cancelled by phone +31 (0)655173986 

By cancelling the job, the following payment conditions apply:  

- If cancellation occurs within 7 days before the date of the performance, the client must pay 

100% of the agreed fee to the artist. 

- If cancellation occurs within 8 to 14 days before the date of the performance, the client 

must pay 80% of the agreed fee to the artist. 



- If cancellation occurs within 15 to 21 days before the date of the performance, the client 

must pay 50% of the agreed fee to the artist. 

- If cancellation occurs within 21 to 60 days before the date of the performance, the client 

must pay 25% of the agreed fee to the artist. 

- If cancelation occurs longer than 61 days before the performance, he client must pay 15% of 

the agreed fee to the artist. 

 

Duty of care  

Client supplies a tidy and lockable room where the artist can change clothes, can safely leave his 

belongings and can stay during a break.  

Client supplies a reasonable amount of non-alcoholic drinks to the artist, approximately 1 per hour.  

Client supplies a parking space for the artist in the direct surroundings of the location where the 

performance is held. Parking costs will be charged on the invoice.  

Whenever a performance needs to done in open-air, client will supply reliable protection against 

sun, rain, wind and cold.  

Whenever client does not live up to this terms and conditions, the artist has the right to cancel the 

performance and will charge 100% of the agreed fee.  

Client supplies all the necessary permits and cannot invoke on force majeure by lack of permissions 

or refusal of permissions.  

When client, for whatever reason, decides to cancel the show before the agreed ending-time, client 

needs to pay 100% of the fee agreed upon.  

Whenever the artist is not capable of doing the show, he is held to take care of a good alternative.  

 

Length of performance.  

The maximum length of a show is corresponding the fee, as stated in the agreement which is send to 

the client by e-mail.  

 

Payment  

Artist will send the invoice by e-mail áfter the show.  

Payment of this invoice needs to be done withing 14 days of receiving the invoice. If the client uses 

other payment conditions, it must inform the client in advance. 
Whenever there is a lawful VAT changement without transitional measure, the invoice will be edited 

with the applicable amount of VAT.  
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