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Bij eventuele buitenlands en/of t.v. optreden c.q. opname van contractant 2 op de overeengekomen datum (data) heeft 
contractant 2 het recht onderhavige overeenkomst kosteloos te annuleren. Contractant 1 heeft evenwel het recht een 
nieuwe datum (data) voor een optreden tegen de zelfde voorwaarden en bepalingen vast te leggen.  
 
1. Contractant 1 boekt contractant 2 voor een Meet & Greet. Gedurende de optreedtijd (zie duur show) is contractant 2 
beschikbaar voor, uitdelen van handtekeningen en fotografie met gasten. Contractant 2 zal geen muzikaal optreden 
geven. 
 
2. Promotie: 
Er mag in de promotie niet de suggestie worden gewekt dat er op enige wijze opgetreden / gezongen gaat worden. 
 
3. Kleedkamer en consumpties: 
3a. Contractant 1 draagt zorg voor een ruime, afsluitbare kleedruimte. Het toilet moet backstage te bereiken zijn in of in 
de de nabijheid van de kleedruimte.  
 
3b. Contractant 1 draagt zorg voor voldoende consumpties voor contractant 2 
 
4. Interviews & audio- en video opnames:  
Deze zijn zonder schriftelijke toestemming van Mika Agency niet toegestaan. 

 
5.Veiligheid: 
5 a Contractant 1 is verantwoordelijk voor handhaving van de orde tijdens de aanwezigheid van contractant 2. Tijdens de 
Meet & Greet zal contractant 1 zorgdragen voor voldoende (professionele) security en dranghekken. Meet & Greet zal in 
een veilige en afgezette ruimte plaatsvinden.Contractant 1 stelt voldoende security personeel beschikbaar die vanaf 
aankomst tot en met vertrek van contractant 2 het publiek van de ruimten (w.o. kleedkamer en/of backstage gebied) 
gescheiden zal houden. Contractant 1 waarborgt de veiligheid van de artiest tijdens de meet & greet. 
 
5b Indien de veiligheid van contractant 2, medewerkers, en/of publiek niet gewaarborgd kan worden is contractant 2 
gerechtigd definitief het optreden te stoppen met behoud van volledige gage. Voor het overige dient u contractant 2 en 
Mika Agency te vrijwaren van alle aanspraken door derden. Indien er schades aan eigendommen van contractant 2 
veroorzaakt worden door derden, is dit voor rekening van contractant 1, te vergoeden binnen 1 maand na het optreden 
tegen nieuwwaarde. 
 
6. Parkeren: 
Contractant 1 draagt zorg voor gereserveerde parkeerplaats(en)  in de directe omgeving van de locatie. Indien men op 
locatie alleen betaald kan parkeren zijn deze kosten voor rekening van contractant 1. 
 
 
7. Mochten er vragen zijn omtrent deze bijzondere bepalingen, dan dient er contact te worden opgenomen met 
contractant 2. 
 
8. Bij het niet correct nakomen van deze bijzondere bepalingen is contractant 2 gerechtigd met behoud van volledige 
gage - voormeld optreden geen doorgang te laten vinden. 
 
 
 


