
UNWINDRIDER
Algemene rider behorende bij contract UNWIND: XXXXX 

1 Tijden (zie contract) 
Aanwezig anderhalf uur van te voren voor opbouw en soundcheck. LET OP! Houd rekening met een opbouwtijd en soundcheck van 
minimaal 15 minuten op optreedvolume. Podium dient toegankelijk, schoon en leeg te zijn vanaf het moment van aankomst van Unwind. 

2 Contactpersoon en draaiboek 
Contactpersoon of artiestenbegeleiding dient aanwezig of telefonisch bereikbaar te zijn. Zo niet, dient dit van te voren expliciet aangegeven 
te worden en moeten podium c.q. speelvloer, tijdsindeling en het draaiboek van het evenement bij Unwind bekend zijn.  

3 Podium 
Het podium c.q. speelvloer heeft een minimale afmeting van 3x3 meter, bij voorkeur 4 x 4 en heeft minimaal 2,50 meter afstand tot plafond. 
Houd er rekening mee dat er in de buurt van het podium ruimte moet zijn voor twee P.A. luidsprekers. Indien het podium groot genoeg is 
kunnen deze luidsprekers ook op het podium worden geplaatst. Een verhoogd podium moet een deugdelijke constructie hebben en goed 
toegankelijk zijn. Indien het optreden buiten plaats vindt dient het podium voldoende beschermd te zijn tegen weersinvloeden, dit ter 
beoordeling van Unwind. Unwind behoud zich uitdrukkelijk het recht voor het optreden te cancelen of in overleg naar binnen te verplaatsen 
in geval van regen bij buitenoptredens. 

4 Elektriciteit 
Binnen 10 meter van het podium dienen aanwezig te zijn: minstens 1 randgeaarde groep van 220 Volt, 16 Ampère, 50 Hertz. Alles volgens 
de van overheidswege gestelde veiligheidsvoorschriften. 

5 Parkeergelegenheid 
De parkeergelegenheid moet zich op een redelijke afstand van het podium bevinden. Om in- en uit te laden moet er mogelijkheid zijn om te 
parkeren in directe nabijheid van het podium. Hulp bij in- en uitladen dient aanwezig te zijn indien de afstand (meer dan 25 meter) of 
toegankelijkheid (bijvoorbeeld trappen) tot podium hierom vraagt. Opdrachtgever draagt zorg voor eventuele parkeerkosten. 

6 Kleedkamer 
Er dient een afsluitbare, verwarmde kleedkamer aanwezig te zijn in de nabijheid van het podium, bij voorkeur voorzien van spiegel, tafel, 
minimaal 2 stoelen, voldoende verlichting en elektriciteitsaansluiting. Ook een toilet en stromend water moeten makkelijk toegankelijk zijn. 
Een toiletruimte wordt niet als kleedruimte beschouwd. 

7 Catering  
Opdrachtgever draagt zorg voor koffie en voldoende frisdrank bij aankomst en gedurende het optreden; minimaal 2 consumpties per uur per 
persoon. Indien het optreden en/of de voorbereidingen (reis en opbouw) hiervoor tijdens etenstijd plaatsvindt, draagt Opdrachtgever zorg 
voor een eenvoudige maaltijd voor twee personen. Indien Opdrachtgever niet zorgdraagt voor catering worden hiervoor gemaakte kosten bij 
hem in rekening gebracht. 

8 Techniek 
Unwind heeft een eigen geluidsinstallatie, geschikt voor ±100 personen in een beperkte ruimte. 
(  ) Unwind prikt in op door Opdrachtgever verzorgde P.A. (vanaf eigen mengtafel naar mengtafel P.A.) 
(  ) Unwind prikt in op door Opdrachtgever verzorgde P.A. (vanaf eigen mengtafel naar versterker P.A.) 
(  ) Unwind maakt volledig gebruik van P.A. van Opdrachtgever (techniek wordt geheel verzorgd door contractant 1) 
(  ) Unwind speelt over eigen geluidsset 

Contactpersoon techniek 
... Telefoon 06 

9 Aankleding 
(  ) Unwind maakt volledig gebruik van door Opdrachtgever verzorgt licht en decoratie 
(  ) Unwind maakt gebruik van door Opdrachtgever verzorgt licht en plaatst eigen decoratie 
(  ) Unwind verzorgt zelf licht en decoratie (voor een intieme setting in een beperkte ruimte) 



UNWINDBEPALINGEN   
Algemene Bepalingen behorende bij contract Unwind: XXXXX 
 
OPSCHORTING OF ANNULERING 
1 Indien een optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van 
arbeidsongeschiktheid van één der artiesten (desgewenst aan te tonen door 
een doktersverklaring), ten gevolge van enig overheidsbevel of andersoortige 
overmacht (zoals extreme weersomstandigheden, autopech of sterfgeval), 
zijn de contractanten gerechtigd de overeenkomst als geschorst te 
beschouwen. Unwind dient Opdrachtgever hiervan per direct op de hoogte te 
stellen. Bij annulering door ziekte of overmacht behoudt Opdrachtgever zich 
het recht voor om deze overeenkomst te laten voortduren, in die zin dat 
Opdrachtgever dan het recht heeft om genoemd optreden te laten plaats-
vinden onder dezelfde condities binnen een termijn van 6 maanden na het 
overeengekomen tijdstip.  
2 Unwind behoudt zich het recht voor in geval van een radio- of tv-optreden 
of een buitenlandse tournee (en dit kan aantonen door overlegging van een 
geldig contract) deze overeenkomst op te schorten naar een in onderling 
overleg vast te stellen datum. Deze opschorting dient te geschieden per 
aangetekend schrijven en bovendien minimaal 10 dagen voor de datum van 
het overeengekomen optreden. In geval van opschorting zal het overeen-
gekomen optreden plaatsvinden binnen 6 maanden na de oorspronkelijk 
overeengekomen datum, onder dezelfde condities als in deze overeenkomst 
gemeld. Opdrachtgever kan geen schadevergoeding vorderen. 
3 Behoudens overmacht of gebruikmaking van de radio-/televisieclausule zal 
bij het niet nakomen van deze overeenkomst door de contractant die in 
gebreke is gebleven aan de benadeelde contractant een schadevergoeding 
worden betaald die overeen komt met de bepalingen in de tabel onder punt 4. 
Alle kosten, daaronder begrepen deurwaarderskosten, procedures en rechts-
kundige bijstand, die voor een der contractanten ontstaan door contractbreuk, 
komen ten laste van de contractant die deze breuk heeft veroorzaakt. 
4 Behoudens overmacht of radio-/televisieclausule zal bij contractbreuk 
onderstaande vergoeding worden betaald aan de benadeelde partij: 
- annulering bij 8 weken of meer: kosteloos; 
- annulering tussen 4 en 8 weken: 50% van de gage; 
- annulering tussen 2 en 4 weken: 75% van de gage; 
- annulering tussen 0 en 2 weken: 100% van de gage. 
5 Indien de uitvoering van deze overeenkomst geen doorgang kan vinden 
wegens het ontbreken van de benodigde vergunningen bij 
Opdrachtgever, weersomstandigheden of een te lage opkomst zal dit niet 
als overmacht worden beschouwd en zal Opdrachtgever derhalve gehouden 
zijn de volledige overeengekomen gage aan Unwind uit te betalen. 
6 Opdrachtgever draagt zorg voor een veilig en toegankelijk podium met 
een deugdelijke stroomvoorziening dat vrij is van weersinvloeden en aan 
alle veiligheidseisen voldoet. Indien de veiligheid van Unwind onvoldoende is 
gewaarborgd door bijvoorbeeld een onveilige stroomvoorziening, of wanneer 
mogelijk schade kan ontstaan door weersomstandigheden (zulks ter beoor-
deling aan Unwind) en er is geen veilig alternatief, is Unwind gemachtigd het 
optreden niet te doen plaats vinden of te staken en is Opdrachtgever 
gehouden de volledige gage aan Unwind uit te betalen. 
7 Wanneer Unwind haar prestaties door toedoen van Opdrachtgever of 
publiek niet op een voor haar representatieve wijze naar behoren kan 
verrichten (zulks ter beoordeling aan Unwind), is Unwind gemachtigd het 
optreden niet te doen plaats vinden of te staken en is Opdrachtgever 
gehouden de volledige gage aan Unwind uit te betalen. 
8 Unwind is niet meer gehouden aan de overeenkomst zodra Opdracht-
gever achterstallige betaling verschuldigd is aan Unwind, in staat van 
faillisement wordt verklaard, danwel surseance van betaling aanvraagt of 
wanneer er beslag wordt gelegd op goederen van Opdrachtgever.  
 
BEPALINGEN BETREFFENDE OPTREDENS 
9 Opdrachtgever verklaart volledig op de hoogte te zijn van het soort of 
aard van de prestaties van Unwind en stelt Unwind in staat deze prestaties 
naar behoren te kunnen verrichten. 
10 Opdrachtgever is ermee bekend dat, tenzij anders overeengekomen: 
- Unwind haar prestaties zal verrichten binnen een tijdsbestek van maximaal    
  5 uur (excl op- en afbouwtijd) en maximaal tot 1.00 uur ’s-nachts; 
- Unwind maximaal 3 sets van 45 minuten of 4 sets van 35 minuten speelt; 
- Unwind recht heeft op minimaal 10 minuten pauze per uur. 
- Unwind recht heeft op minimaal 2 consumpties per persoon per uur 
- Unwind 1,5 uur nodig heeft om te kunnen opbouwen en soundchecken 
11 Opdrachtgever verplicht zich tot de juiste afdracht van de over het 
optreden verschuldigde auteursrechtgelden aan de Buma. 
12 De door Unwind met de Opdrachtgever besproken speeltijden zijn 
bindend. Wanneer Opdrachtgever tijdens de uitvoering van het optreden een 
verzoek doet langer te spelen dan is overeengekomen, is Unwind gerechtigd 
het verzoek te weigeren of eventueel als meerwerk te accepteren. Het 

inkorten van de speelduur heeft geen invloed op de overeengekomen gage. 
13 Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de artiest(en), 
inclusief eventueel crew en zakelijk begeleider. Podium en kleedkamer zijn 
slechts toegankelijk voor personen die toestemming hebben van Unwind. 
14 Het is zonder toestemming van Unwind niet toegestaan professionele 
geluids- en/of beeldopnamen van het optreden te (laten) maken. 
15 Unwind dient de overeengekomen werkzaamheden naar beste 
vermogen te verrichten. Unwind draagt er zorg voor dat door haar 
werkzaamheden niet wordt gehandeld in strijd met wettelijke bepalingen, 
verordeningen of andere overheidsvoorschriften. De Opdrachtgever brengt 
direct Unwind op de hoogte van het bestaan en inhoud van dergelijke 
overheidsvoorschriften. 
16 Unwind is verplicht ervoor zorg te dragen dat de meegebrachte 
apparatuur, instrumenten etc. zich in goede staat bevinden en voldoen 
aan veiligheidseisen.  
17 Het produceren van geluidsvolume geschiedt in onderling overleg, met 
als kanttekening dat Opdrachtgever zich er van te voren van op de hoogte 
heeft gesteld wat voor Unwind gebruikelijk is. Opdrachtgever stemt in met 
een volledige soundcheck op normaal volume.  
18 Unwind is gemachtigd om ter eigen promotie beeldmateriaal van het 
optreden en locatie te vervaardigen en zowel online als offline te publiceren.  
19 Unwind heeft het recht in/op de zaal/het terrein waar het optreden 
plaatsvindt merchandise-artikelen te (doen) verkopen. 
20 Reiskosten binnen Nederland zijn bij de gage inbegrepen. Unwind 
brengt € 0,35 per kilometer buiten Nederland in rekening. Parkeer-, tolweg- 
en veerkosten worden, evenals verblijfskosten, apart in rekening gebracht. 
 
AANSPRAKELIJKHEID 
21 Opdrachtgever is aansprakelijk voor:  
- letsel, schade, diefstal en/of zoekraken (en daaruit voortvloeiende kosten) 
aan zaken in bezit of beheer van Unwind of door Unwind ingeschakelde 
derden, op of om de plaats van het optreden. Ook in geval van bijvoorbeeld 
stroomstoringen, lekkage of vandalisme. 
- letsel, schade, diefstal en/of zoekraken (en daaruit voortvloeiende kosten) 
veroorzaakt door publiek of gasten aan zaken in bezit of beheer van Unwind 
of door Unwind ingeschakelde derden, op of om de plaats van het optreden. 
22 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid, 
alsmede met inachtneming van de rechtsregels van de openbare orde en de 
goede trouw, is Unwind niet gehouden tot enige vergoeding van schade, 
van welke aard ook, direct of indirect, al dan niet tijdens optredens ontstaan, 
aan roerend goed of onroerend goed, dan wel aan de wederpartij zelf. 
23 Unwind is niet aansprakelijk voor materiële- of immateriële schade 
veroorzaakt door beperkte toegankelijkheid of slechte bereikbaarheid van de 
speellocatie. 
24 De aansprakelijkheid van Unwind - uit welken hoofde ook - is beperkt tot 
het aan de opdrachtgever gefactureerde/te factureren bedrag. 
25 De opdrachtgever vrijwaart Unwind voor vorderingen van derden vanwege 
schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan Unwind onjuiste of 
onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat 
de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten 
zijnerzijds dan wel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Unwind. 
26 Unwind is niet aansprakelijk voor schade door handelingen en/of 
nalatigheden van door Unwind ingeschakelde derden, noch voor de 
juistheid van de door deze derden verstrekte informatie.  
27 Unwind draagt geen verantwoordelijkheid voor promotie- en/of voor-
lichtingsmateriaal, dat niet door henzelf is uitgegeven of goedgekeurd. 
28 Unwind zal de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij 
de zorgvuldigheid in acht nemen die van Unwind kan worden verwacht. 
Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever een onjuiste of 
onvolledige informatie heeft verstrekt, is Unwind voor de daardoor 
ontstane schade niet aansprakelijk. 
29 Deze beperking van de aansprakelijkheid van Unwind is mede bedongen 
ten behoeve van al degenen die ten behoeve van Unwind werkzaamheden 
verrichten en/of voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld. 
 
GESCHILLEN 
30 Indien één der contractanten aanleiding heeft te stellen dat de ander zich 
niet aan de bepalingen heeft gehouden, doet deze binnen vijf dagen na 
afloop van deze overeenkomst hiervan per aangetekende brief melding aan 
de andere contractant. Een reclamering schort de betalingsverplichting van 
de Opdrachtgever niet op. 
31 Geschillen, voortgekomen uit deze overeenkomst, zullen worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Unwind is 
gevestigd.




