
ONDERTEKENING 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend: 

Namens MOUSTASH 
ARTIEST 
Datum: ____________________ 
naam Maarten Vanhoucke 
handtekening: 

Namens 
ORGANISATOR 
Datum: ____________________ 
naam: ____________________ 
handtekening: 

1

CONTRACT 

Maarten Vanhoucke 
0032 496082533 
info@moustash.be 

Vorkstraat 58 
9000 Gent

MOUSTASH

Deze overeenkomst is heden,  <datum> 
……………………………………………… 
aangegaan tussen  

ORGANISATOR & Facturatie adres 
<adres + BTW nummer> 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

ARTIEST(EN) (hierna: Artiest) van de groep 
MOUSTASH 
1. Erik Lievens 2. Maarten Vanhoucke 3. Tom 
Deman 4. Gunther Biesbrouck 5. Koen 
Eeckhout 

NAMENS Maarten Vanhoucke,  
Vorkstraat 58, 9000 Gent 

VOOR DE UITVOERING(EN) 
<datum event> 
Opbouw <uur> 
Soundcheck <uur> 
Concert <uur> tot <uur>

UITKOOP OF HONORARIUM 
Ter vergoeding van de persoonlijke diensten 
die Artiest verleent, betaalt Organisator een 
totale uitkoopsom van: €…….. 
 Gage: €770
+ Transport …km*€1= €…
+ BTW 6%= €……..*1,06= €……..
Dit bedrag wordt gefactureerd door de artiest 
via artsupport VZW. 

Bĳzonderheden 
- Eén door de organisator ingevuld en 
ondertekend exemplaar van dit contract + 
rider (p2) wordt teruggestuurd aan Maarten 
Vanhoucke,Vorkstraat 58, 9000 Gent (of 
ingescand naar info@moustash.be per mail) 

- Timing: Het aanvangsuur van het optreden 
kan maximaal 60 minuten verlaat worden op 
de dag van het optreden zelf. Bij een 
vertraging van meer dan 60 minuten kan de 
Artiest beslissen om a) af te zien van het 
optreden met behoud van de volledige 
uitkoopsom, of b) een bijkomende gage van 
€100/u per begonnen uur factureren aan de 
organisator. 
- De organisator is verantwoordelijk voor de 
correcte schrijfwijze van de groepsnaam 
‘MOUSTASH’ in alle communicatie (flyers, 
affiches, website enz) die met dit optreden 
gepaard gaat. 
- De organisator gaat akkoord met de 
bepalingen in de rider op de 2de bladzijde 
van dit contract. Gelieve ook daar te 
ondertekenen. 
- De ARTIEST kan extra onkosten aanrekenen 
bij de ORGANISATOR bij het niet nakomen van 
deze afspraken. 

OVERMACHT 
Organisator of Artiest worden ontheven van 
zijn/haar verplichtingen inzake het concert en 
zullen geen aansprakelijkheid of verplichtingen 
hebben jegens elkaar indien de uitvoering als 
onuitvoerbaar wordt beschouwd als gevolg 
van: a. ziekte (voor zover vergezeld van 
doktersverklaring te ontvangen binnen zeven 
(7) dagen na ziekmelding), overlijden, een 
ongeval, of verwonding van Artiest, dit alles 
voor zover het concert naar objectieve 
maatstaven een onmogelijkheid is geworden; 
b. uitval of vertraging van vervoer voor zover 
dit naar redelijkheid buiten de invloedssfeer 
van Organisator of Artiest kan worden 
beschouwd; c. dan wel enige andere vorm van 
overmacht, voor zover deze naar redelijkheid 
buiten de invloedssfeer van Organisator of 
Artiest kan worden beschouwd, waaronder 
mede begrepen het onvermogen van 
ondersteunende artiesten het concert bij te 
wonen als gevolg van dergelijke oorzaken.



<datum event> 
Opbouw <uur> 
Soundcheck <uur> 
Concert <uur> tot <uur>

Naam en gsm nr van vertegenwoordiger van de ORGANISATOR ter plaatse:
_____________________   _____________________  (in te vullen)


Naam en tel. nr van vertegenwoordiger van de
ARTIEST : Maarten Vanhoucke t:0496 082 533

De Artiest is aanwezig 60 minuten voor de aanvang van het optreden en beschikt over 
minimum 60 mintuen opbouw & sound-check. 
Het programma duurt 60 à 80 minuten

De organisator voorziet:
- 2 parkeerplaatsen dicht bij de plaats van het optreden, mogelijkheid tot laden en 
lossen bij de plaats van het optreden.
- Een volledige geluidsinstallatie volgens de technische fiche (zie ook op 
www.moustash.be), en 1 à 2 bekwame geluidstechniekers. De organisator geeft de 
technische fiche minstens 1 week voor het optreden door aan de eigen 
geluidstechniekers van dienst.
- bescherming tegen weersomstandigheden (zon, vrieskou, wind, regen, sneeuw, 
hagel) in het geval van openlucht optredens.
- Gezonde maaltijden voor 5 muzikanten (totaal 5 personen, waarvan 1 vegetariër)
- Een Backstage of kleedruimte: Een veilige ruimte voor instrumenten en materiaal; 
toegankelijk voor en na het optreden.
- Voldoende water en frisdrank.
- Leden van de band drinken gratis van 1u voor het aanvangsuur tot 1u na het einde 

van het concert. Indien met bonnen gewerkt wordt of drankkaarten zit daar 
gedurende deze periode 1u voor het aanvangsuur tot 1u na het einde van het 
concert geen limiet op.

- Mogelijkheid en toestemming tot verkoop van merchandise na het optreden

ONDERTEKENING RIDER:

Namens MOUSTASH
ARTIEST
Datum: ____________________
naam Maarten Vanhoucke

Namens
ORGANISATOR
Datum: ____________________
naam _____________________
handtekening:
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RIDER 

Maarten Vanhoucke 
0032 496082533 
info@moustash.be 

Vorkstraat 58 
9000 Gent

MOUSTASH

http://www.moustash.be
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