



	    

	    Algemene Voorwaarden

	           Young & Younger


Op elke overeenkomst tussen u als klant en Young & Younger is het Nederlands recht van toepas-
sing.


Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk 
zijn overeengekomen.


De klant verklaart bij ondertekening middels een overeenkomst alle algemeen voorwaarden zoals 
hieronder omschreven te aanvaarden. Het aanpassen of wijzigen van de algemene voorwaarden 
maakt de overeenkomst ongeldig en verklaart de boeking nietig.


1. Opties en boekingen

Een optie wordt gratis en vrijblijvend 5 dagen voor u vastgehouden. Zowel de klant als Young & 
Younger zijn vrij een optie te annuleren. Wilt u graag Young & Younger daadwerkelijk boeken 
wordt de optie omgezet in een reservering. Hierna krijgt u de overeenkomst toegestuurd en wordt 
de datum vastgelegd voor uw gelegenheid.


2. De overeenkomst

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, welke u per mail krijgt toege-
stuurd. De overeenkomst dient getekend te worden en binnen 5 dagen te worden geretourneerd. 
Hierna is de boeking definitief.


3. Annulering door de klant

Indien de boeking wordt geannuleerd door de klant heeft Young & Younger recht op compensatie 
vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en om-
standigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Young & Younger zijn toe te reke-
nen. 

Onderstaande compensatie percentages zijn op advies van de Nederlandse Toonkunstenaars 
Bond:

- Opzegging 2 weken of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage.

- Opzegging tussen 2 en 4 weken: 85% van de gage.

- Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75% van de gage.

- Opzegging tussen de 3 en 6 maanden: 50% van de gage.

- Opzegging langer van 6 maanden voorafgaand aan het optreden: 25% van de gage.


4. Annulering door Young & Younger

Indien de boeking wordt geannuleerd door Young & Younger vanwege overmacht (bijvoorbeeld 
ziekte, overlijden e.d.) zal Young & Younger vervangende muzikanten proberen te regelen, in dui-
delijk overleg met de klant. 

Wanneer dit niet lukt komt de overeenkomst, en daarmee de financiële verplichtingen te vervallen. 




5. Locatie en het optreden

- De locatie moet beschikken over deugdelijke elektrische aansluitingen met randaarde. 

- De voertuigen van Young & Younger dienen binnen een straal van 100 meter geparkeerd te 

kunnen worden. 

- Young & Younger is minimaal 90 minuten voor het optreden aanwezig om de apparatuur aan te 

sluiten. 

- Tussen de sets wordt er gezorgd voor gepaste pauze muziek.

- Het gebruik maken van opnameapparatuur door gasten is mogelijk na overleg met de band.

- Het gebruik maken van opnameapparatuur door Young & Younger is mogelijk en kan worden 

gebruikt voor reclame doeleinden voor Young & Younger. Er worden geen foto’s of video’s ge-
maakt van de gasten.


6. Betaling

De betaling geschiedt middels een factuur. Het bedrag dient u binnen de gestelde termijn over te 
maken op het vermelde rekeningnummer.


7. Bijkomende kosten

- Parkeerkosten zijn op kosten van de klant, welke ter plekke vergoed dienen te worden.

- De klant draagt zorg voor de kosten van consumpties voor Young & Younger.

- Indien de opdracht verwacht dat Young & Younger aanwezig is voor of rond etenstijd (ca. 18:30) 

wordt een (eenvoudige) warme maaltijd erg op prijs gesteld. 

- De (eventueel) verschuldigde BUMA/STEMRA-rechten komen op kosten van de klant, die te-

vens voor de afdracht zorgdraagt. Dit is niet van toepassing op besloten feesten.


8. Aansprakelijkheid

Alle toegebrachte schade aan geluidsapparatuur, instrumenten e.d. van Young & Younger veroor-
zaakt door het aanwezig publiek wordt door u als klant volledig vergoed tegen taxatiewaarde, 
vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten 
en geluidsapparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toege-
bracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. 

Young & Younger kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, 
etc. aangebracht door derden.


Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze voorwaarden kunt u altijd contact opnemen.


