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VERPLICHTINGEN SAMBALANÇO
1. Sambalanço is tijdig voor aanvang van het optreden op de locatie aanwezig.
2. Sambalanço zorgt ervoor dat de kleding en instrumenten van de spelers in goede staat zijn.
3. Sambalanço houdt zich aan de voorschriften, instructies en aanwijzingen van de wederpartij
voor zover die geen afbreuk doen aan de artistieke prestaties.
4. Indien Sambalanço door overmacht verhinderd is op de overeengekomen datum op te
treden, wordt dit terstond medegedeeld aan opdrachtgever. Sambalanço zal binnen haar
netwerk proberen een vervangende sambaband te vinden, maar is er niet voor aansprakelijk
als dat niet lukt.
5. Indien Sambalanço op weg naar de locatie van het optreden moeilijkheden ondervindt van
welke aard dan ook, waardoor zij niet of niet op tijd op de locatie arriveert, levert dat
overmacht op waarvoor Sambalanço niet aansprakelijk is.
ANNULERINGEN
6. Opdrachtgever kan een optreden tot uiterlijk 2 maanden voor het geplande optreden
kosteloos annuleren. Bij annulering tussen 1 en 2 maanden voor het optreden wordt 50%
van de overeengekomen gage in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 maand voor het
optreden wordt 100% van de overeengekomen gage in rekening gebracht. De reden voor
annulering doet niet ter zake.
7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde
vergunningen. Indien een optreden voortijdig wordt afgebroken vanwege het ontbreken van
een vergunning of vanwege klachten zal de overeengekomen gage in rekening worden
gebracht.
OVERIGE BEPALINGEN
8. Opdrachtgever vrijwaart Sambalanço tegen alle aanspraken van derden.
9. Opdrachtgever zal de overeengekomen gage uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur
aan Sambalanço uitbetalen.
10. Bij niet tijdige betaling wordt over de eerste maand 5% rente berekend, en over iedere
volgende maand 7%. Hierbij wordt een gedeelte van de maand als gehele maand
aangemerkt. Indien opdrachtgever 3 maanden na ontvangst van de factuur de
overeengekomen gage nog niet heeft betaald, zal Sambalanço opdrachtgever in gebreke
stellen. Daarbij zullen buitengerechtelijke incassokosten worden doorbelast aan
opdrachtgever.
11. Opdrachtgever is bekend met de aard van de prestaties van Sambalanço.
12. Opdrachtgever zorgt voor een afsluitbare ruimte waar instrumenttassen en persoonlijke
spullen kunnen worden opgeborgen.
13. Opdrachtgever zorgt naar alle redelijkheid voor voldoende consumpties voor de leden van
Sambalanço.
14. Sambalanço treedt op in eigen kleding voorzien van een Sambalanço-logo en zal geen
(reclame)uitingen van opdrachtgever of andere partijen dragen.

