Contractvoorwaarden
Artikel 1
De KBZON zal zorg dragen voor een correcte berekening van loonbelasting en premies ingevolge de sociale verzekeringswet en de afdracht
daarvan aan de betreffende instanties.
Indien koor en solist(en)/instrumentalist(en) aan hun verplichtingen hebben voldaan zal de uitbetaling van het netto honorarium binnen drie
weken na de datum van het concert geschieden d.m.v. overmaking op een door de solist/instrumentalist aan te geven ibannummer, tenzij
anders is overeengekomen.
Artikel 2
De solist/instrumentalist verplicht zich genoemde werken naar beste kennen en kunnen uit te voeren. Hij/zij zal daartoe alle redelijke
aanwijzingen en opdrachten, tijdens repetities en concert door de dirigent gegeven, opvolgen.
Artikel 3
De solist/instrumentalist draagt zorg voor de juiste bladmuziek/het juiste muziekinstrument bij repetities en concert. De KBZON en/of de
concertgever is niet aansprakelijk voor enige schade aan of verlies daarvan, behalve door ernstige, aantoonbare nalatigheid van zijn kant.
Artikel 4
Indien de solist/instrumentalist door ziekte of ongeval verhinderd is zijn/haar werk te verrichten zal hij/zij zowel het koor als de stichting
daarvan met de grootst mogelijke spoed op de hoogte stellen, zodat in onderling overleg een vervanger kan worden gezocht.
Artikel 5
Bij overmacht door ziekte of ongeval worden alleen de eventueel wel geleverde prestaties betaald (tot maximaal het totaal honorarium) en
wel als volgt:
- 1/6 deel van het totaal honorarium: voor een repetitie/generale repetitie
- 2/3 deel van het honorarium: voor het concert
Bij ziekte dient een verklaring van een arts te worden overlegd.
Artikel 6
Wanneer de solist/instrumentalist zijn verplichtingen, anders dan door overmacht zoals bedoeld in artikel 5 en zonder de instemming van het
koor, niet nakomt, dient hij:
a. voor een voor het koor aanvaardbare vervanger te zorgen
b. de eventuele meerkosten daarvan aan de KBZON te betalen.
In geval dat de concertgever door de genoemde verhindering het geplande concert moet afzeggen zijn alle (on)kosten die ten behoeve van dit
concert gemaakt zijn voor rekening van de solist/instrumentalist.
Artikel 7
Wanneer de solist/instrumentalist niet voor vervanging zorgt, is hij het koor een schadevergoeding (tot maximaal het totale honorarium)
verschuldigd en wel als volgt:
- 1/6 deel van het totale honorarium voor een gemiste repetitie/generale repetitie
- 2/3 deel van het totale honorarium voor een gemist concert
Artikel 8
Indien het koor, anders dan door aantoonbare overmacht en zonder de instemming van de solist/instrumentalist, niet volledig van diens
diensten gebruik maakt, is hem een schadevergoeding verschuldigd (van maximaal het totale honorarium) en wel als volgt:
- 1/6 deel van het totale honorarium voor het niet gebruiken tijdens een (generale) repetitie
- 2/3 deel van het totale honorarium voor het niet gebruiken tijdens een concert
Artikel 9
Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst zonder dat er sprake is van overmacht, is de verbrekende partij de andere partij een
schadevergoeding verschuldigd ter grootte van maximaal het honorarium en de afgesproken administratiekosten.
Artikel 10
Er worden geen betalingen verricht wanneer het koor niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens de KBZON heeft voldaan.
Artikel 11
De solist/instrumentalist staat toe, dat het koor voor intern gebruik geluids- en of beeldopnamen maakt
Artikel 12
In het geval van geluids- en/of beeldopnamen voor extern gebruik, dan wel radio- en/of televisie opname(n), leggen solist/instrumentalist en
het koor afspraken hierover separaat vast.
Artikel 13
Het onderhavige contract moet zodanig worden begrepen, dat partijen enigerlei beroep op de Wet Flexibiliteit en Zekerheid uitsluiten, met
name in die zin, dat er op grond van dit contract nu en in de toekomst geen arbeidsovereenkomst, anders dan een fictieve in de zin van de
belastingwetgeving, is beoogd te zijn of te ontstaan.
Artikel 14
Bij geschil over uitleg en toepassing van deze overeenkomst leggen partijen deze voor aan een arbitragecommissie van 3 personen
(1 namens elke partij en 1 aan te wijzen door de aldus gekozen personen). De commissie hoort de partijen. Partijen accepteren de uitspraak
van de commissie als bindend.
Artikel 15

Indien binnen 6 maanden na de concertdatum de solist nog niet alles heeft aangeleverd, zodat er niet kan worden
overgaan tot uitbetaling wordt het afgesproken bedrag, indien reeds voldaan door het koor, teruggeboekt naar het
koor.
Hierbij vervallen dan alle verplichtingen van het servicebureau KBZON. En moet de solist alles afwerken met het koor.

