RIDER GREAT PIANOS

Indien er aanvullende programma onderdelen zijn (toespraken, bandartiesten en/of variétéacts)
verzoeken wij u vriendelijk om deze gegevens in de daartoe bestemde ruimte op deze rider in te
vullen.
1. PODIUM
De afmetingen van het podium dienen minimaal 8 x 5 x 0,4 (l x b x h) meter te zijn. Wanneer dit
niet mogelijk is graag de minimale afmetingen vermelden. Wilt u tevens de hoogte van het podium tot
aan het plafond vermelden: ……………………………………………………..
2. TECHNIEK
De licht- en geluidsinstallatie plus bijbehorende mengtafels worden door de technici opgebouwd op de
door hun gekozen plaatsen. In overleg kan hiervan worden afgeweken. De geluidsinstallatie heeft een
capaciteit tot 500 personen.
3. STROOMVOORZIENING
De elektriciteitsvoorziening t.b.v. de lichtinstallatie bedraagt minimaal 3 fasen, 32 Amp. 5
polig CEE Norm en t.b.v. de geluidsinstallatie 3 fasen, 16 Amp. 220 Volt. De groepen dienen
leeg, constant en voorzien van goede randaarde te zijn. De aansluitingen dienen zich binnen
een afstand van 10 meter gerekend vanaf het podium te bevinden.
4. KLEEDKAMER
Musici en technici krijgen de beschikking over een kleedruimte met een minimale capaciteit
voor 7 personen. Toilet, stromend water en een spiegel dienen in de directe omgeving
aanwezige te zijn. Indien het optreden plaatsvindt in een feesttent de kleedruimte niet naast
podium maar buiten de tent.

5. OP- EN AFBOUW
Minimaal 3 uren, echter bij voorkeur 4 uren voor aanvang van het optreden, dienen de
technici ongehinderd toegang te krijgen tot het podium. Indien tijdens de op- en afbouw
gebruik moet worden gemaakt van trappen en/of liften, of wanneer het podium meer dan 20
meter van de truck verwijderd is, dient de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst
hiervan melding te maken. Is de afstand meer dan 20 meter, dan dient de opdrachtgever
zorg te dragen voor minimaal 2 helpers bij zowel het in- als het uitladen. Direct na afloop van
het optreden dient met de afbouw te kunnen worden begonnen. Indien er binnen een half
uur na afloop van het optreden niet met de afbouw kan worden begonnen gaan de
wachturen in werking. Elk deel van een uur wordt gerekend als zijnde een vol uur.
6. FEESTTENTEN EN OPENLUCHT OPTREDENS
Bij feesttenten en openlucht optredens zorgt de opdrachtgever voor een wind- en
waterdichte overkapping aan de bovenzijde, achterzijde en de zijkanten van het podium en
mixerstack (minimale afmetingen voor de mixerstack: 2,5 x 2,5 x 2 meter). Indien de locatie
niet via een verhard wegdek bereikbaar is, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor
stalen rijplaten.
7. CONSUMPTIES
Contractant 1 zorgt voor koffie en een krat gemengd fris in de kleedkamer. Wanneer de
technici klaar zijn met opbouwen verzorgt contractant 1 voor zijn rekening 2 warme
maaltijden. Gelieve geen snacks. Verder wordt het buitengewoon op prijs gesteld wanneer
na het optreden aan de inwendige mens wordt gedacht.
8. BETALINGSVOORWAARDEN
Facturen dienen onverwijld vooraf te worden voldaan, indien opdrachtgever hieraan niet
voldoet zal Funfactory050 niet verplicht zijn om de geboekte act te leveren,
betalingsverplichting zal desondanks blijven bestaan incl. een opslag van 10%.
9. LEVERINGSVOORWAARDEN
Ten aller tijde blijven de voorwaarden van Funfactory050 BV van kracht.
10. Reiskosten en overnachting
Indien de roadies à 4 personen boven een werktijd van 8 uur komen wordt het op prijs
gesteld dat er een overnachting wordt geregeld ivm de wettelijke toegestane rij en
arbeidstijden.
10.1. Indien onze muzikanten en crew een half uur langer op verzoek door moeten spelen dan zal er
na afloop een factuur a 500 euro ex BTW worden doorberekend.
10.2. Indien onze muzikanten en crew een uur langer op verzoek door moeten spelen dan zal er na
afloop een factuur a 750 euro ex btw aan de opdrachtgever worden verzonden.
10.3. Facturen dienen vooraf te worden voldaan, indien dit niet het geval is zal er een no show
plaatsvinden terwijl het bedrag onverminderd zal moeten worden voldaan.
Contactpersoon bij aankomst: .............................................................………
Telefoonnummer contactpersoon: .........................................……………….
Locatie open voor publiek (tijd): ....................................…………………….
Capaciteit locatie: .....................................……………………………………

Checklist
Om uw feest tot in de puntjes te verzorgen graag dit formulier voor gezien en voor akkoord
getekend retourneren met het contract.

Datum van uit voer

:

Locatie /plaats

:

Contact persoon

:

Telefoonnummer contactpersoon

:

Aanvulling technische rider GPS/LOT
Is de Locatie makkelijk te bereiken

:

j/n

Is er parkeerruimte voor de auto/bus/vrachtwagen :

j/n

Wat is de stroom aanvoer

:……………….

Hoeveel gasten worden er verwacht

:……………….

Hoe groot is de zaal

:

……….m2

Hoe Groot is het podium

:

……….m2

Wat is de afstand tussen vloer en plafond

:

……….m

Is er een plek in de zaal voor de regie

:

j/n

Is de zaal vrij voor op en af bouw

:

j/n

Zijn er stage-hands aanwezig

:

j/n

Is er een kleedkamers voor crew en bandleden

:

j/n

Is er eten en drinken geregeld? Ook na arbeid?

:

j/n

Bijzonderheden:

naam:

Tel:

