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Vooraf
Allereerst hartelijk dank voor uw boeking!
We vinden het uiteraard leuk dat we aan jullie evenement mogen deelnemen maar om uw
evenement voor beide partijen succesvol te laten verlopen hebben wij dit document opgesteld.
In dit document staat beschreven wat jullie van ons kunnen verwachten, en wat wij van jullie als
organisatie verwachten. Dit zodat de standaard informatie meteen aan de organiserende partij
is verstrekt om zo miscommunicatie te voorkomen.
Daarnaast is een schriftelijke bevestiging van dit document de officiële bevestiging van uw
boeking. Deze bevestiging kan gestuurd worden naar info@niksaandezeis.com.
Dit document is opgesteld in twee delen. In het eerste deel zijn alle technische benodigdheden
beschreven, in het tweede deel staan alle overige voorwaarden beschreven.

Wij wensen jullie succes met de verdere voorbereidingen van het evenement en zien jullie graag
terug op de dag zelf!

Vriendelijke groet,

Niks aan de Zeis
Arjan Kortlever
Maarten van Houwelingen
Sjakko van Houwelingen
Lars van Diejen
Guus Boom
Bastian de Groot
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1.

Technische benodigdheden

In het volgende hoofdstuk worden alle technische benodigdheden beschreven die Niks aan de zeis nodig
heeft gedurende het optreden. De organisatie is verantwoordelijk dat deze informatie op tijd
aangeleverd wordt bij een professioneel bedrijf welk dit gaat regelen in dienst van de organisatie.

Hieronder is doormiddel van een bovenaanzicht aangegeven wat onze standaardopstelling is:

Extra informatie:
- Het podium moet een minimaal formaat hebben van minstens 8 x5 meter
- Indien mogelijk is het gewenst dat het drumstel op een verhoging geplaatst kan worden
Op de volgende pagina staat de standaard priklijst. Deze is uiteraard variabel, maar moet globaal
overeenkomen indien de organisatie het licht en geluid verzorgt.
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Standaard priklijst Niks aan de Zeis

KANAAL

BANDLID

INSTRUMENT

MIC / DI

1

SJAKKO

KICK IN

BETA 91

2

SJAKKO

KICK OUT

BETA 52A

3

SJAKKO

SNARE TOP

SM 57

4

SJAKKO

HIHAT

SM 57

5

SJAKKO

TOM 1

E 604

6

SJAKKO

TOM 2

E 604

7

SJAKKO

TOM 3

E 604

8

SJAKKO

SNARE BOTTOM

SM 57

9

SJAKKO

OVERHEAD L

E 614

10

SJAKKO

OVERHEAD R

E 614

11

BASTIAN

KEYS MONO

DI (AR 133)

13

MAARTEN

BASS GUITAR

DI (AR 133)

14

LARS

GUITAR

SM 57

15

GUUS

GUITAR

SM 57

16

ARJAN

LEAD VOCALS

SM 58

17

LARS

VOCALS

SM 58

18

GUUS

VOCALS

SM 58

19

MAARTEN

VOCALS

SM 58

20

SJAKKO

VOCALS

SM 58

12
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2. Overige voorwaarden
2.1. De ruimte en het podium waarop opgetreden wordt, dient te zijn voorzien van een deugdelijke,
goed bereikbare laad- en losplaats. Mits anders afgesproken, willen we minstens 2 uur voor
aanvang van het optreden het podium kunnen bereiken. Wij hebben hierbij de voorkeur dat
iemand van de organisatie aanwezig is als aanspreekpunt.
2.2. De organisatie zorgt ervoor dat Niks aan de Zeis zo dicht mogelijk bij het podium kan laden en
lossen. Indien hier een parkeerontheffing voor nodig is, zal de organisatie hier voor zorgen. De
band kan na het laden en lossen minimaal 2 auto’s en 1 grote aanhanger parkeren op een door
de organisatie geregelde plaats.
2.3.
Pauzes
De afgesproken speeltijden zijn per optreden variabel, en zullen daarom ook vastgezet worden per mail.
De bandleden van Niks aan de Zeis hebben recht op 1 x 15 minuten tussen de twee
speelblokken.
2.4.
Consumpties / catering
De band + ondersteunend personeel heeft recht op entree en (onbeperkt) drankconsumpties gedurende
de tijd van de aanwezigheid, op rekening van de organisatie.
2.5. Voor openlucht-optredens geldt dat het podium voorzien moet zijn van een deugdelijke wateren winddichte overkapping voorzien van gesloten zijkanten en achterzijde. Anders dient de
organisatie dit punt vóór vaste boeking aan Niks aan de Zeis door te geven.
2.6. De organisatie wordt geacht vooraf bekend te zijn met de prestaties, mogelijkheden en
werkwijze van Niks aan de Zeis. Meer informatie hierover is op te vragen via het emailadres
info@niksaandezeis.com of door te bellen naar Lars van Diejen op +31 681294636.
2.7. Niks aan de zeis heeft de volledige artistieke vrijheid bij het optreden. Niks aan de zeis betaald
geen geld terug doordat het optreden niet (geheel) aan de verwachtingen van de organisatie
voldeed.
2.8. Indien een optreden niet door kan gaan als gevolg van ziekte van één van de artiesten of door
een andere vorm van overmacht, is Niks aan de Zeis gerechtigd de overeenkomst kosteloos te
schorsen. Bij vooruitbetaling wordt het volledige bedrag terug gegeven.
2.9. In geval van ziekte van één van de artiesten of andere onvoorziene omstandigheden, waardoor
de mogelijkheid bestaat dat het optreden niet of niet op tijd kan plaatsvinden, dient Niks aan de
zeis de organisatie onmiddellijk te waarschuwen. Mocht het niet lukken te kunnen optreden dan
word het gagebedrag meteen ingetrokken.
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2.10.
Vergunning organisatie
De organisatie is aansprakelijk voor het regelen van de benodigde vergunningen. Niks aan de Zeis kan
hier nooit aansprakelijk voor gehouden worden.
2.11.
Annulering
a. Annulering door de organisatie van optreden kan enkel door dit te mailen naar de mail
info@niksaandezeis.com.
b. Bij annulering zonder overmacht worden de kosten voor de organisatie als volgt berekend:
Binnen: 7 dagen of korter: 50%. Boven 7 dagen: 0%
2.12.
Schade
a. Iedere schade aangebracht aan eigendommen van de Niks aan de Zeis door personeel van de
organisatie of door een andere oorzaak binnen de organisatie, zal de organisatie gedeeltelijk of
volledig vergoeden. Dit op basis van common sense.
b. Bij ongeregeldheden als vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties is Niks aan de zeis
gerechtigd het optreden (tijdelijk) te staken.
2.13
Afbouw
Direct na afloop van het optreden moet het mogelijk zijn om ongehinderd met de afbouw te beginnen.
Wanneer dit niet kan zal de organisatie hiervoor moeten zorgen.

-

Einde document -

Graag ontvangen wij schriftelijk bevestiging dat deze Rider in goede order is aangekomen, en
intern is verzonden naar de verantwoordelijke persoon. Bij voorbaat dank.
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