
Rider Qmusic Foute uur live | Maximum Hit Hour
Voldoen aan de volgende voorwaarden is noodzakelijk voor een succesvol optreden:
 
Muziek voorafgaand aan het optreden
1. 1 uur voorafgaand aan het optreden mogen er geen A hits uit het Foute Uur worden gedraaid
2. A hits uit het foute uur zijn de nummers 1 t/m 300 uit de Foute1500: qmusic.nl/hitlijsten/foute-1500-2022
3. maak vooraf duidelijk afspraken met de DJ die voor het optreden draait over punt 1 en 2

Apparatuur / DJ Booth, de opdrachtgever draagt zorg voor:
4. een professionele DJ booth zonder reclame uitingen prominente op het podium 
5. A merk geluidssysteem zonder limiter en ruim voldoende vermogen voor de locatie
6. 1 x Pioneer DJM900nxs2 of nieuwer
7. 3 x Pioneer CDJ2000nxs2 of nieuwer, ethernet gekoppeld en voorzien van de laatste firmware
8. microfoon met mute knop
9. 2 x monitorspeakers nabij de DJ waarvan het volume regelbaar is op de DJ-mixer

Aankomst, parkeren en begeleiden
10. De DJ zal ongeveer 30 minuten voor het optreden arriveren. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor 

een veilige (gratis) parkeerplaats in de directe nabijheid van waar het optreden zal plaatsvinden
11. De opdrachtgever begeleid de DJ bij aankomst naar de kleedkamer en daarna naar het podium en deelt 

de laatste instructies over het optreden

Kleedkamer/catering
12. Opdrachtgever draagt zorg voor een schone en nette (kleed)ruimte in de nabijheid van het podium
13. Op de opdrachtgever verzorgt 1 fles water en een 1 fles frisdrank naar keuze

Veiligheid
14. Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende professionele security om de veiligheid van het publiek en de 

DJ te kunnen garanderen

Sponsoring
15. Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat tijdens het optreden eventueel sampling plaats vindt en meer in 

het algemeen reclame- dan wel wervingsteksten worden geuit en eventueel promotieartikelen worden 
weggeven aan het publiek

Succesvol optreden
16. Opdrachtgever verklaart met bovenstaande voorwaarden volledig akkoord te gaan en deze nauwgezet 

toe te passen en uit te voeren. Het niet naleven van deze rider kan het niet doorgaan of het direct staken 
van het optreden tot gevolg hebben, waarbij de verplichting tot betaling van de volledige contractsom 
onveranderd van kracht blijf

17. Kyudo Events is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect uit de opschorting ontstaat of 
zal ontstaan. Zie ook artikel 8 van de algemene leveringsvoorwaarden van Kyudo Events B.V.

Algemene voorwaarden
Kijk hier voor de algemene voorwaarden Kyudo Events B.V. met belangrijke punten zoals betaling, 
annulering, aansprakelijkheid, veiligheid en promotie richtlijnen: https://kyudo-events.nl/faq

voor akkoord:
……………………………. ……………………… …………………………
datum en plaats optreden id nummer optreden naam en handtekening
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