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OVEREENKOMST & ALGEMENE VOORWAARDEN
De ondergetekenden,
1.

Naam
Contactpersoon
Adres
Postcode Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Hierna te noemen de ‘Opdrachtgever’ en
2.

LASERKINGS

hierna te noemen de ‘Opdrachtnemer’ en ‘LASERKINGS’
Verklaren hierbij het volgende te zijn overeengekomen.
Artikel 1 - Opdracht
1.1 De Opdrachtgever verleent hierbij aan de Opdrachtnemer de volgende opdracht, hierna te noemen de
‘Lasershow’.
Datum
Locatie
Lasershow
Offertenummer
1.2 De Opdrachtgever zal in verband met de Lasershow voor eigen rekening zorgdragen voor de TECHNISCHE &
BIJZONDERE VOORWAARDEN zoals bepaald in bijlage 1 en 2 in deze overeenkomst.
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Artikel 2 - Gage
2.1 De gage bestaat uit een overeengekomen vast bedrag uitgedrukt in euro’s, tenzij anders vermeld.
2.2 In verband met de Lasershow zal de Opdrachtgever de navolgende gage aan de Opdrachtnemer verschuldigd
zijn.
Bedrag: € 0,00 incl. 21% btw
Artikel 3 - Betaling
3.1 De Opdrachtgever zal de gage, zoals bepaald in artikel 2, als volgt in één termijn aan de Opdrachtnemer voldoen.
Termijn 1: € 0,00 incl. 21% btw uiterlijk voor datum
Artikel 4 - Aansprakelijkheid
4.1 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade en/of diefstal die aan de personen, voertuigen en/of
goederen van de Opdrachtnemer wordt toegebracht door de Opdrachtgever zijn werknemers, medewerkers,
opdrachtnemers, publiek en/of gasten. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer van aanspraken van derden
ter zake. De Opdrachtgever zal de schade en/of diefstal volledig vergoeden.
4.2 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor iedere schade, beperkt tot hetgeen dat in deze overeenkomst is
overeengekomen. De Opdrachtnemer heeft voor de uitvoering van de Lasershow een
aansprakelijkheidsverzekering bij een erkende assuradeur afgesloten. De eventueel uit te keren schadevergoeding
kan en zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt.
4.3 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan foto en/of film appratuur van de Opdrachtgever zijn
werknemers, medewerkers, opdrachtnemers, publiek en/of gasten.
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Artikel 5 - Opzegging en annulering
5.1 Indien de Lasershow aan de zijde van de Opdrachtgever geen doorgang kan vinden, zonder dat er sprake is van
een overmacht situatie, dan zal de overeenkomst geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden en zal de
Opdrachtgever een éénmalige vergoeding van 50% van de volledige gage, zoals bepaald in artikel 2, aan de
Opdrachtnemer verschuldigd zijn. De Opdrachtgever is niet verplicht de volledige of een gedeelte van de gage te
vergoeden aan de Opdrachtnemer, indien de Lasershow, als gevolg van overmacht, wordt verplaatst naar een
andere datum. De Opdrachtgever dient hiermee rekening te houden met de agenda van de Opdrachtnemer.
5.2 Indien de Lasershow aan de zijde van de Opdrachtnemer geen doorgang kan vinden, zonder dat er sprake is van
een overmacht situatie, dan zal de overeenkomst geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden en verplicht de
Opdrachtnemer zich zorg te dragen voor een vervangende Lasershow. De Opdrachtnemer is verplicht de volledige
of een gedeelte van de gage te vergoeden aan de Opdrachtgever, indien de Lasershow, als gevolg van overmacht,
geen doorgang kan vinden en de volledige of een gedeelte van de gage voorafgaand de opdrachtdatum, zoals
bepaald in artikel 1, is voldaan.
5.3 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle
van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtgever en Opdrachtnemer geen invloed
kunnen uitoefenen, waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen.
Artikel 6 - Slotbepaling
6.1 In deze overeenkomst, tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, is het Nederlands recht van toepassing.
6.2 Elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst is slechts geldig, indien deze schriftelijk door beide partijen
zijn overeengekomen.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt.
1.

LASERKINGS

2.

Tekenbevoegde / Gevolmachtigde
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Bijlage 1

TECHNISCHE & BIJZONDERE VOORWAARDEN
Je hebt een Lasershow van LASERKINGS geboekt? Dan ga je binnenkort een indrukwekkende ervaring meemaken!
Om er zeker van te zijn dat alles volgens wens verloopt, staan alle wetenswaardigheden omtrent een Lasershow
hierin vermeld. Wij begrijpen dat het soms lastig is om aan alle wensen te voldoen. In dat geval is het belangrijk om
LASERKINGS te allen tijde daarover te informeren!

LOCATIE
LASERKINGS werkt met laserprojectoren die in eigen beheer bediend kunnen worden tot ca. 10.000 personen. Om
op een veilige en verantwoorde wijze gebruik te kunnen maken van hetgeen dat in deze overeenkomst is
overeengekomen, dienen de laserprojectoren in een ruimte geplaatst te worden die minimaal 4m hoog is en waar
de mogelijkheid bestaat de laserprojectoren minimaal 3m hoog, vanaf de positie waar het publiek en/of gasten zich
bevinden, te positioneren. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een deugdelijke locatie en/of podium die
voldoet aan de gestelde normen en eisen conform NEN-EN 13782 ‘Tijdelijke constructies - Tenten - Veiligheid’.

OPENLUCHT EVENEMENT
Het weerbeeld in Europa kan behoorlijk wisselvallig zijn. Het is daarom belangrijk dat de apparatuur van
LASERKINGS bij openlucht evenementen tegen weersinvloeden en/of condensvorming goed beschermt is. De
Opdrachtgever dient daarom zorg te dragen voor een deugdelijke en overdekte locatie in de directe nabijheid van
het podium, voor het distribueren van stroom en informatie naar de laserprojectoren. Hetzelfde geldt voor de FOH
locatie, om de laserprojectoren te kunnen bedienen. LASERKINGS zal zelf zorgdragen voor bescherming van de
laserprojectoren, middels professionele regen- en beschermkappen, met een afmeting van 45cm breed en 55cm
lang.

FRONT OF HOUSE
De laseroperator wenst maximaal 50m vóór het podium geplaatst te worden. De FOH locatie zal bepaald worden
in overleg met de Opdrachtgever. Indien deze afstand groter is dan 50m, dan dient de Opdrachtgever zorg te dragen
voor één vrije CAT6 of CAT7 8-aderige kabelverbinding naar het podium. Het werkblad voor het plaatsen van de
bedieningsapparatuur dient een minimale hoogte te hebben van 90cm en een maximale hoogte van 110cm. Tevens
dient het werkblad een afmeting te hebben van minimaal 110cm lang en 50cm breed. De voorkeur gaat uit naar
één of meerdere podiumdelen met poten van 1m hoog. LASERKINGS verzoekt de opdrachtgever de FOH positie
nauwkeurig af te grenzen voor personen die niet bevoegd zijn deze ruimte te betreden.

Paraaf

Garvesingel 300
7672 BR Vriezenveen
06 121 07 244 | info@laserkings.nl
IBAN: NL 02 SNSB 0870 734 687
BTW: NL 001 583 728 B89
KvK: 59720514

Bijlage 2

TECHNISCHE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN
POSITIE LASERPROJECTOREN
De positie van de laserprojectoren op het podium zal voorafgaand het evenement bepaald worden in overleg met
de Opdrachtgever. Het kan voorkomen dat één of meerdere posities lastig te bereiken zijn op een veilige en
verantwoorde wijze. In dat geval dient er voor en na het evenement een hoogwerker aanwezig en beschikbaar te
zijn voor LASERKINGS, die deze positie kan bereiken.

STROOM
Er zijn totaal drie vrije schuko aansluitingen benodigd van 230V~ 16 Ampère 50Hz. Twee vrije schuko aansluitingen
dienen beschikbaar te zijn in de directe nabijheid van het podium. Eén vrije schuko aansluiting dient beschikbaar te
zijn in de directe nabijheid van de FOH locatie.

VERGUNNING
De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het verkrijgen van alle toestemmingen, vergunningen en ontheffingen
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Lasershow.

CONSUMPTIES
Voor één laseroperator dient er voor aanvang van de Lasershow een warme en voedzame maaltijd verkregen te
worden. Verder dienen alle non-alcoholische drank consumpties, voor de laseroperator, vrij verkregen te worden
voor, tijdens en na de Lasershow met een maximum van 4 consumpties per uur.

PARKEREN
De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een vrijstelling van een parkeergelegenheid in de directe nabijheid van
het podium (artiesten parkeerplaats) voor een kleine bedrijfsauto.
Auto: Volkswagen Caddy Maxi
Kleur: Zwart
Kenteken: V-756-HD
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