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RIDER DE GROTE KLUSSHOW MET 

  BUURMAN & BUURMAN 
 

Onderstaande bijzondere bepalingen maken wezenlijk deel uit van het contract en behoren 
dientengevolge door  contractant 1 voor akkoord ondertekend retour gezonden te worden.  
 
 
1. Opbouw & afbouw apparatuur / stroombepaling / wachturen:  
1a. Aankomst technici ten behoeve van optreden Contractant 2: circa 1 uur voor aanvang van het 
optreden. Indien er sprake is van slechte bereikbaarheid van het podium (meer dan 10 meter 
loopafstand naar het podium of in geval van aanwezigheid van traptreden) dient Contractant 1 voor 
aanvang en na afloop voor minimaal 2 stevige, nuchtere stagehands te zorgen. 
Trappen, obstakels en dergelijke dienen altijd gemeld te worden aan Contractant 2.  
 
1b. Indien Contractant 1 het geluid vroeger opgesteld wil hebben staan dan overeengekomen en 
later dan meteen na  het optreden afgebroken wil hebben, dient dit met Contractant 2 vooraf 
(minimaal 24 uur) te worden overlegd. Hiervoor  zullen wachturen in rekening worden gebracht.  
 
Richtlijnen t.a.v. stroomvoorzieningen (algemeen) * 
Indien u een optreden hebt geboekt met een A of B set dient er aanwezig te zijn: 
2 x 230 volt (16 Ampère volgens C.E.E. Norm) of 1 x 380 Volt / 32 Ampère CEE-norm aansluiting (3 
fasen van elk 230 volt, elk minimaal afgezekerd op 32 ampère, met gescheiden nul en aarde). 
 
 

Alle stroomgroepen dienen vrij te zijn van andere stroomvoorzieningen in het gebouw en voorzien te 
zijn van deugdelijke randaarde. Alle bovenstaande contactpunten dienen zich binnen een afstand van 
maximaal 10 meter van  het podium te bevinden. De stroomvoorziening mag nimmer onderbroken 
worden. Eventuele schade hierdoor ontstaan  aan apparatuur, is voor rekening van de 
opdrachtgever.  
 
 
2. Podium :  
Het podium moet voldoen aan de volgende afmeting: 5 x 4 meter  en dient droog en vrij van glas te 
zijn. Opdrachtgever zorgt voor een tent achter het podium naar het podium. Podium en kleedkamer 
zijn alleen toegankelijk voor productiemedewerkers. Tijdens de show worden er geen mensen op en 
achter het podium toegestaan. 
 
 
3. Kleedkamer:  
Contractant 1 draagt zorg voor een afsluitbare kleedkamer welke voorzien is van: verwarming, 
verlichting, spiegel, stromend water, toilet, tafel en stoelen berekend op minimaal 5 personen. Er 
dienen tevens enkele consumpties aanwezig te zijn.  

 
4. Parkeerplaats:  
Contractant 1 draagt zorg voor 3 gereserveerde parkeerplaatsen in de directe omgeving van de 
locatie. Indien men op locatie alleen betaald kan parkeren zijn deze kosten voor rekening van 
contractant 1.  
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5 . Adverteren: 
Advertenties waarin het logo van Buurman en Buurman voorkomt, dienen vooraf te worden 
goedgekeurd. De advertentie, poster of commercial dient uiterlijk 2 weken voorafgaand aan 
plaatsing gemaild te worden aan Kidshelden.nl.  
 
Binnen 4 werkdagen krijgt u van ons een returnmail met eventueel geredigeerde tekst, die daarna 
niet meer gewijzigd mag worden. De goedkeuring van tekst en gebruik van Buurman en Buurman 
wordt gecontroleerd door Pat & Mat  
 
Wij dienen u er op te wijzen dat adverteren met het Buurman en Buurman logo zonder controle door 
Pat & Mat  kan leiden tot het annuleren van het evenement.  
 
Dit ontslaat u niet van uw contractuele vastgelegde betalingsplicht.  
Indien u twijfelt of u aan onze voorwaarden kunt voldoen, verzoeken wij u contact op te nemen met 
ons. 


