Algemene voorwaarden van een geslaagd feest
1. De locatie moet gemakkelijk bereikbaar zijn,
mocht de locatie zich niet op de begane grond begeven.
Dan is een lift noodzakelijk. Wanneer er bij het optreden
betaald parkeren van kracht is, komt dat voor rekening
van de opdrachtgever.
2. Als de DJ alleen mag in prikken (zonder eigen geluid).
Is de opdrachtgever verantwoordelijk voor defecten.
Of voor teleurstelling van het aanwezige geluid.
3. Indien het feest zich buiten bevindt is de opdrachtgever
verantwoordelijk voor een vaste overkapping.
Mocht dit niet aanwezig zijn dan vragen wij een kleine
vergoeding, voor het gebruik voor een easy-up tent
(platinum) van Partytentplaza professionele kwaliteit.
4. Als de apparatuur van de DJ per ongeluk of met opzet
wordt beschadigd of vernield? Draagt de opdrachtgever
zorg voor een goede afwikkeling hiervan.
5. Luidsprekers of DJ Meubel dienen niet gebruikt te worden
als sta of drank tafel. Wij hebben ook respect voor de
spullen van een ander.
6. De opdrachtgever draagt zorg voor een stroompunt,
220 volt of 380 volt. En de opdrachtgever is aansprakelijk
voor eventuele buma stemra afdracht voor het evenement.
7. Opdrachtgever en DJ dienen ten alle tijden overleg te plegen om
miscommunicatie te voorkomen. Betaling alleen á contant
en aan het begin van het optreden.
8. Bij onverwachte annulering van het feest
(bijvoorbeeld: ziekte of iets anders) dient de DJ hiervan
op tijd op de hoogte te worden gebracht.
Minimaal 72 uur voor het optreden. Bij niet of niet op tijd
annuleren wordt er 20% van het totaal bedrag
in rekening gebracht.
9. Mocht DJ Antwan onverwacht om technische gebreken
of ziekte niet kunnen optreden, dan kan hij de opdrachtgever
in contact brengen met een collega.
Eventuele meerprijs is dan wel voor de opdrachtgever.
De vervangende DJ is dan natuurlijk ook verantwoordelijk
voor een geslaagd feest en niet DJ Antwan.

