
SCHORRY MOLLY – BOEKINGSVOORWAARDEN 
1 BOEKING & OVEREENKOMST         

1.1 BOEKING 

Een boeking is een mondelinge of schriftelijke afspraak waarin u met ons of onze vertegenwoordiger heeft afgesproken 
dat Schorry Molly een optreden zal verzorgen, op een door u aangegeven datum, tijd en locatie. Zodra wij de afspraak 
bevestigen, is de boeking definitief en onderhevig aan de bepalingen in dit document. 

1.2 OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 

Deze voorwaarden gelden voor elke definitieve boeking van een optreden van Schorry Molly, hetzij in de vorm van een 
door u geaccepteerde offerte, hetzij door een andere mondelinge of schriftelijke (email) communicatie waaruit blijkt dat u 
ons definitief geboekt heeft en er een Overeenkomst van Opdracht bestaat.  

2 OFFERTES & FACTURATIE         

Indien u een eigen standaardwerkwijze voor offertes of facturatie heeft gaan wij daar graag in mee. 

2.1 OPTREDENS IN NEDERLAND 

We offreren een totaalprijs vooraf en u betaalt het optreden eenvoudig op factuur, bestaande uit: 

• bruto gage 

• evt. overeengekomen extra’s 

• 9% BTW over subtotaal (indien particulier, is het totaalbedrag inclusief BTW) 

• evt. reiskosten 

• (optioneel) rekening van evt. huur PA 

Geen werknemerschap: Een optreden van Schorry Molly binnen Nederland is, tenzij vooraf anders afgesproken, een 'Overeenkomst van Opdracht, 
(art. 7:400 BW)' en voldoet aan de bijbehorende criteria op basis van de Modelovereenkomst voor gezelschappen. We maken expliciet –geen- gebruik 
van de Artiestenregeling ('opting-out') en er ontstaat dus geen dienstbetrekking. Een ingevulde en getekende kopie van de modelovereenkomst voegen 
wij bij uw factuur. U mag de gage daarna bruto uitbetalen en de getekende overeenkomst vrijwaart u van het inhouden van loonheffing of 
werknemerspremies. Deze werkwijze scheelt u (administratie)kosten en vervangt de oude VAR en het werken met gageverklaring. 

2.2 OPTREDENS IN ANDERE EU-LANDEN 

Belangrijk! Buitenlandse opdrachtgevers die BTW-plichtig zijn dienen hun BTW identificatienummer aan ons door te 
geven. U krijgt een factuur met 'BTW-VERLEGD'. De gage is een bruto uitbetaling en indien u als opdrachtgever BTW-
plichtig bent draagt u zelf zorg voor de berekening en afhandeling hiervan over het gefactureerde bedrag volgens de 
plaatselijke regels. U vrijwaart ons van naheffingen vanuit uw land. 

2.3 PARTICULIEREN / GEEN BTW-NUMMER 

Offertes en facturen voor particuliere opdrachtgevers zijn inclusief BTW, zowel binnen als buiten Nederland en de EU. 

2.4 BETALINGSTERMIJN  

Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden. 

3 ANNULERING            

3.1 ANNULERING DOOR U 

Wanneer de overeenkomst binnen 48 tot 24 uur voor het optreden door u wordt ontbonden factureren wij 20% van het 
factuurbedrag ter compensatie. Wanneer de overeenkomst op de dag van de boeking zelf door u wordt ontbonden, wordt 
u het hele bedrag gefactureerd, tenzij de reden voor opzegging ondubbelzinnig aan ons te wijten is. Compensatie van een 
ingehuurd PA bedrijf wordt door dat bedrijf rechtstreeks met u afgehandeld. 

3.2 ANNULERING DOOR ONS 

Als wij een bevestigd optreden niet kunnen uitvoeren vanwege overmacht, zullen wij in overleg met u kijken of wij 
vervangende muzikanten kunnen vinden. Een eventuele meer- of minderprijs wordt vooraf met u besproken. Lukt het niet 
om vervanging te vinden, dan komt het optreden te vervallen. Eventueel reeds door ons of door u gemaakte kosten voor 
het optreden worden niet gecompenseerd. Deze bepaling overstijgt bepalingen die u eventueel als opdrachtgever aan 
ons heeft opgelegd. 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=7&afdeling=1&artikel=400&z=2021-05-01&g=2021-05-01
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/voorbeeldovereenkomst_artiest_gezelschap


4 TECHNISCHE EISEN           

4.1 PA 

Door u beschikbaar gestelde geluidsapparatuur moet voldoen aan de eisen in de door ons na boeking aangeleverde 
technische rider, tenzij vooraf anders overeengekomen. Uiteraard stellen we ons in de praktijk flexibel op en proberen we 
om een optreden altijd te laten slagen, ook onder niet-ideale omstandigheden. 

4.2 PODIUM GROOTTE 

De minimale podiumgrootte voor Schorry Molly is: 6 meter breed x 4 meter diep 

4.3 MONITORING 

Schorry Molly brengt altijd eigen (in-ear) monitoring mee. Op het podium aanwezige monitoren mogen blijven staan. 

5 AANSPRAKELIJKHEID          

5.1 ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID 

U bent aansprakelijk voor alle schade aan ons en/of aan onze spullen, die wordt toegebracht door uzelf, uw medewerkers 
en/of publiek. U vrijwaart ons van aanspraken van derden met betrekking tot door ons gemaakte schade tijdens het 
evenement; u vergoedt deze schade zelf. 

5.2 VOCHT EN BESCHUTTING 

Onze instrumenten en apparatuur kunnen niet tegen vocht. Voor optredens in de buitenlucht en slechte 
weersomstandigheden, dient u te zorgen voor een overkapping en beschutting tegen wind. Indien niet tijdig wordt gezorgd 
voor beschutting bij slechte weersomstandigheden, behouden wij ons het recht voor het optreden ter plekke te 
beschouwen als een annulering 'door u' zoals beschreven in lid 3.1. 

6 ONKOSTEN             

6.1 REISKOSTEN 

We rekenen een variabele km-vergoeding gebaseerd op het kortste reisafstand, hoeveelheid voertuigen die we nodig 
hebben, en actuele brandstofprijzen. We zorgen voor de voordeligste som en offreren die vooraf. 

6.2 SÉJOUR 

We brengen u geen maaltijdkosten of andere verblijfkosten in rekening, tenzij vooraf overlegd en op offerte. Uiteraard 
wordt het zeer gewaardeerd als er catering op locatie is voor de band + geluidsman (8 pers.) op hongerige tijdstippen. 

7 GELDIGHEID             

7.1 ALGEMENE BEPALING GELDIGHEID 

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2022 behoudens eerdere intrekking van relevante regelgeving door de 
Nederlandse Belastingdienst. Alle bepalingen in dit document gelden wereldwijd. 

7.2 UITZONDERINGEN 

Afwijken van deze voorwaarden is alleen mogelijk indien dit expliciet vooraf met ons is afgestemd, bij voorkeur voordat de 
boeking definitief is, maar tenminste voordat het optreden is uitgevoerd. Nadat een optreden is uitgevoerd zijn 
uitzonderingen op deze voorwaarden niet meer mogelijk. 

7.3 DISCLAIMER 

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, kan pas na expliciet overleg met Schorry Molly of onze 
vertegenwoordiger, uitsluitsel worden bereikt.



 

SCHORRY MOLLY – TERMS & CONDITIONS FOR BOOKING 

1 BOOKING & AGREEMENT 

1.1 BOOKING 

A Booking ('confirmed performance') is an oral or written appointment in which you have appointed Schorry Molly, through 
us or our representative, to perform at a certain date, time and place. As soon as we have confirmed this appointment, the 
booking is final and all terms in this document apply. 

1.2 AGREEMENT 

These Terms & Conditions apply to any confirmed booking of a Schorry Molly performance, either by accepting our quote, 
or any other oral or written (email) communication that proves your booking is confirmed and an Agreement exists. 

2 QUOTES & BILLING 

If you have your own workflow for quotes and billing, we are happy to work with you on that. 

2.1 PERFORMANCES WITHIN THE NETHERLANDS 

We quote a price for your booking. You pay one bill for the performance, containing: 

• gross salary based on our standard prices 

• any additional options 

• 9% sales tax (if private customer: sales tax is included in total sum) 

• any travel expenses 

• (optional) separate bill for PA 

No employment: A Schorry Molly performance within the Netherlands is, unless otherwise agreed, an 'Overeenkomst van Opdracht, (art. 7:400 BW)' 
and complies with criteria in the Modelovereenkomst voor gezelschappen. We explicitly opt-out of the Dutch 'Artiestenregeling' as such there is no 
employment relationship during the performance. A filled in and signed copy of the 'modelovereenkomst' / agreement will be attached to your bill. You 
may then pay a gross salary, and the signed agreement safeguards you from paying income tax or employee premiums. This method reduces your 
paper work and replaces the old 'VAR' and Gageverklaring. 

2.2 PERFORMANCES WITHIN OTHER EU-COUNTRIES 

Important! Foreign clients that are VAT-registered need to supply us their tax ID number. 

Your bill will be our buyout fee without sales tax ('REVERSE CHARGE'). Our salary is a gross payout and if you are sales 
tax liable you may need to calculate and pay sales tax based on the billed amount, according to your local rules. By 
accepting these terms and conditions you safeguard us from any tax levy from your locale afterwards. 

2.3 PRIVATE CLIENTS / NOT VAT-REGISTERED 

Quotes and bills for private clients (not VAT-registered), inside and out of the EU, always have the sales tax included. 

2.4 TERM OF PAYMENT 

Payment needs to be received within 14 days of the billing date.  

3 CANCELLATION 

3.1 CANCELLATION BY YOU 

If the performance is cancelled by you, within 48 to 24 hours before the intended start, we will bill you 20% of the agreed 
amount. If you cancel on the day of the performance, we will bill you 100% of the agreed amount, unless the reason for 
cancelling is unambiguously our fault. Compensation of any hired PA company will be handled directly between you, and 
that company. 

3.2 CANCELLATION BY US 

If we cannot perform following an agreement because of certain unforeseen odds, we will contact you to discuss 
replacement musicians or even a replacement band. Any compensation or surcharge will always be discussed with you. If 
we cannot reach an acceptable solution, the performance will be cancelled by us. Any costs already made by you or us, 
will not be compensated, and this transcends any conditions in this regard that you may have imposed on us. 

 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=7&afdeling=1&artikel=400&z=2021-05-01&g=2021-05-01
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/voorbeeldovereenkomst_artiest_gezelschap


 

4 TECHNICAL REQUIREMENTS 

4.1 PA 

Any PA / sound system you supply us, needs to comply with our technical rider, unless otherwise agreed. Of course, we 
will try to work with you and make less than ideal situations work to make the performance a success. 

4.2 STAGE SIZE 

Minimum for Schorry Molly: 6 metres wide x 4 metres front to back 

4.3 MONITORING 

Schorry Molly normally brings their own monitoring (in-ear) system. Monitor speakers already present on stage, generally 
do not have to be removed for us. 

5 LIABILITY 

5.1 GENERAL LIABILITY 

You are liable for all damages done to us and/or our equipment, by you, your staff and/or audience. You safeguard us 
from third party claims in regard to any supposed damage by us during the performance: you will handle and compensate 
such claims yourself. 

5.2 MOISTURE AND SHELTER 

Our instruments and equipment can't handle moisture well. During outdoor performances and certainly in bad weather 
conditions you must make sure the stage is sheltered from these conditions. If you cannot arrange this in due time, we will 
execute the right to consider the performance cancelled by you (3.1). 

6 EXPENSES 

6.1 TRAVEL EXPENSE 

We quote a variable travel expense sum based on shortest distance, amount of vehicles we need and current fuelprices. 

6.2 MEALS AND STAY 

We will not bill meals or stay, unless specifically communicated and quoted in advance. Of course, meals on location are 
more than welcome (8 persons, 1 vegetarian) should the schedule span regular meal times. 

7 LEGITIMACY 

7.1 GENERAL LEGITIMACY 

These terms and conditions apply from Jan 1, 2022, barring early withdrawal of relevant rules by the Dutch tax revenue 
service, on which they are based. All terms stated in this document apply worldwide. 

7.2 EXCEPTIONS 

Exceptions on these terms and conditions are only possible through explicit permission by us, in advance. Ideally, before 
booking is final, but always before the performance. After the performance, there are no exceptions possible. 

7.3 DISCLAIMER 

Situations in which these terms do not suffice, can be settled only after first being discussed with Schorry Molly, or our 
representative. The Dutch version of this document is the leading legal explanation. 


