Rider Qmusic the Party / 4 uur Fout / the BIG Party
Podium en stroom
1. voor Qmusic the Party / 4 uur Fout is een podium van 7 bij 4 meter noodzakelijk met een vrije
werkhoogte op alle punten van 3 meter. Er is een 32Amp krachtstroom aansluiting nodig op het podium
bij standaard geluid
2. voor the BIG Party is een podium van 15 bij 4 meter noodzakelijk met een vrije werkhoogte van 6 meter.
Er is een 62 Amp krachtstroom aansluiting nodig op het podium (dit is exclusief zaalgeluid)
Route, laden & lossen
3. zorg dat Kyudo-Events uiterlijk 1 week voor aanvang van het optreden duidelijke route,
parkeerinstructies en het mobiele nummer van het contactpersoon ter plaatse heeft ontvangen
4. zorg dat de vrachtwagen alleen over een verharde weg hoeft te rijden
5. materiaal kan niet via een trap worden vervoerd, gebruik van een (veilige) lift moet altijd in vroeg
stadium worden overlegd qua haalbaarheid met Kyudo-Events
Parkeren
6. zorg dat er backstage 3 parkeerplaatsen beschikbaar zijn waarvan 1 voor een vrachtwagen en de
voertuigen gedurende de opdracht kunnen blijven staan en waar tijdens de opdracht door de
opdrachtgever toezicht op zal worden gehouden.
7. kosten voortvloeiend uit parkeergelden, vergunningen en/of onthef ngen zijn voor rekening van
de opdrachtgever en dienen vooraf, dan wel bij aankomst, door opdrachtgever te worden voldaan.
Crew & catering
8. indien de tijd van aanvang van de opdracht (inclusief reistijd) binnen een reëel tijdsvlak van ontbijt, lunch
of diner valt, de opdrachtgever zorg draagt voor gratis en gezonde catering voor de crew
9. de crew en DJ’s tijdens de opdracht naar believen gratis consumpties kan/kunnen gebruiken
10. één uur voor het einde van de show diverse broodjes voor crew en DJ’s beschikbaar zijn
Inprikken op aanwezig geluid
11. bij inprikken dienen eerst de speci caties van het PA, naam + 06 van de leverancier te worden overlegd
met Kyudo-Events voor akkoord
12. voorwaarden is dat het een A-Merk met voldoende vermogen voor de zaal/ruimte met zijn: 105 dBA op
20 meter vanaf het podium en zonder geluidsbegrenzer.
13. tijdens het optreden mag de PA leverancier alleen instellingen wijzigen in overleg met the Party crew.
Buiten Optreden
14. bij een buitenpodium dient altijd alles overdekt en regen vrij te zijn
15. foto van het podium mailen naar info@kyudo-events.nl
16. indien materialen toch nat worden zal de show direct worden beëindigd uit veiligheidsoverweging en
schadebeperking, zonder verrekening of creditering van de overeengekomen uitkoop fee
Bezoekers aantal
17. houd er qua veiligheid rekening mee dat optredens vaak veel drukker bezocht worden dan verwacht
18. indien het bezoekers aantal minder bedraagt dan 40% van de verwacht opkomst voor langer dan 2 uur
zal de show worden beëindigd zonder verrekening of creditering van de overeengekomen uitkoop fee
Sponsoring
19. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat tijdens het optreden eventueel sampling plaatsvindt en meer in
het algemeen reclame dan wel wervingsteksten worden geuit en eventueel promotieartikelen worden
weggeven aan het publiek.
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Intellectueel eigendom
20. medewerkers en crew van Kyudo Events B.V. en Q-music Nederland B.V. hebben het recht om
bezoekers op de locatie van het evenement te registreren op beeld- en geluidsdragers.
21. de door de medewerkers en crew van Kyudo Events B.V. en Q-music Nederland B.V. gemaakte
opnames mogen worden geopenbaard en verveelvoudigd via onder andere maar niet
uitsluitend www.qmusic.nl, de Qmusic app, Youtube, Instagram en Facebook zonder dat er enige
vergoeding, in welke vorm dan ook, is verschuldigd aan de betreffende bezoekers van het evenement.
22. de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toestemming van de bezoekers voor het maken van de
voornoemde beeld- en geluidsopnames. Opdrachtgever vrijwaart Kyudo Events B.V. en Q-music
Nederland B.V. voor eventuele aanspraken van derden van welke aard dan ook of uit welke hoofde dan
ook, verband houdende met het maken van de beeld- en geluidsopnames, waaronder maar niet beperkt
tot (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendoms- en portretrechten en privacyrechten.
Opdrachtgever zal Q-music Nederland B.V. en Kyudo Events B.V. volledig schadeloos stellen voor alle
uit dergelijke aanspraken voortvloeiende, te betalen schadevergoedingen aan de derden.
23. het bezoekers van het evenement niet is toegestaan om (semi)professionele fotoapparatuur mee te
nemen, tenzij anders overeengekomen middels een toegewezen persaccreditatie.
Schade
24. schade- / schoonmaakkosten die door de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden en/of het
publiek wordt toegebracht aan apparatuur of decor, de artiest, het ondersteunend personeel en/of de
zaken die in het kader van het evenement c.q. het optreden worden gebruikt, komt volledig voor
rekening van de opdrachtgever
25. de minimale kosten zijn € 250,- ex btw per apparaat/unit
26. herstelwerkzaamheden worden niet uitbesteed
27. de opdrachtgever dient deze schade rechtstreeks met de gedupeerde af te handelen, zonder
tussenkomst van Kyudo-Events
28. de opdrachtgever is verplicht om voor schade een deugdelijke verzekering af te sluiten
29. De fee voor annuleren wegens overheidsmaatregelen (zoals Corona) bedraagt 350,- ex btw.
Veiligheid
30. de opdrachtgever draagt zorg voor: dat het podium en geluidsysteem totaal onbereikbaar is voor publiek
doormiddel van dranghekken en waar tijdens, voor en na het optreden professionele toezicht op zal
worden gehouden
31. er voldoende gecerti ceerde toezichthouders (conform wettelijke normen: 1 op 200) op de sfeer/
veiligheid zal toezien en er streng wordt gecontroleerd op ongeregeldheden.
32. personen die zich op welke manier dan ook misdragen, zullen daarop direct worden aangesproken en
bij herhaling onmiddellijk van het evenement worden verwijderd.
33. medewerkers en crew van Q-music the Party en Kyudo Events B.V. het recht hebben om iemand te
allen tijde de toegang tot het evenement te ontzeggen
34. medewerkers en crew van Q-music the Party en Kyudo Events B.V. het recht hebben om het
evenementbeleid aan te passen, indien dit noodzakelijk is om de veiligheid van zowel show, crew,
organisatie, bezoekers en de directe omgeving te optimaliseren
35. bezoekers van het evenement moeten zich ten allen tijde te kunnen legitimeren en akkoord gaan met
een fouillering bij de ingang, indien daarom wordt verzocht
36. medewerkers en crew van Q-music the Party en Kyudo Events B.V. zijn nimmer aansprakelijk voor
omzetverlies, schade aan of verlies van bezittingen of de lichamelijke gesteldheid van bezoekers.
37. Het is niet toegestaan om tijdens het optreden lachgas te gebruiken, verhandelen of op welke wijze dan
ook beschikbaar te stellen. Bij overtreding zal het optreden direct worden beëindigt zonder recht op
restitutie van de uitkoopgage of schadevergoeding.
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Algemene voorwaarden
Kijk hier voor de algemene voorwaarden Kyudo-Events met belangrijke punten zoals betaling, annulering,
aansprakelijkheid, veiligheid en promotie richtlijnen: kyudo-events.nl/leveringsvoorwaarden
Ondergetekende stemt er mee in dat deze rider en de Algemene voorwaarden van Kyudo-Events B.V. op
deze overeenkomst van toepassing zijn en daarmee integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

voor akkoord:

…………………………….
datum en plaats optreden
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