KCB-informatie voor de KBZON-website
Contact met het KCB?
U bereikt het Kunstenaars Contractbureau als volgt:
- via e-mail: kcb@kczb.nl
- telefonisch: 071 5 60 55 59 van 8:30 – 12:30 op maandag t/m donderdag
Elly van Winden en Elizee Kramers zijn u graag van dienst.
Stappenplan:
- het KCB ontvangt de concertaanvraag graag uiterlijk 3 weken voor de concertdatum
- het KCB stuurt de contracten naar de koorvertegenwoordiger, die zorg draagt voor verdere
distributie en ondertekening
- twee weken voor het concert ontvangt de koorvertegenwoordiger de voorschotnota en het
meldingsformulier van het KCB
- binnen een week na het concert draagt het koor zorg voor:
- betaling van de voorschotnota
- retournering van het ondertekende meldingsformulier – evt. met wijzigingen
- retournering van de door alle partijen ondertekende contracten
E-mail heeft de voorkeur: kcb@kczb.nl. Postadres: Kon. Wilhelminalaan 2 2252 GN Voorschoten
- de koorvertegenwoordiger spreekt met zelfstandige musici eenduidig af naar wie de factuur wordt
gestuurd:
- hetzij rechtstreeks naar het KCB
- hetzij ter controle naar het koor, dat vervolgens zorgt voor snelle verzending naar het KCB
- het KCB gaat over tot uitbetaling aan de musici als:
- de voorschotnota is betaald
- meldingsformulier en contracten zijn geretourneerd
- de benodigde informatie en documenten betreffende de musici zijn ontvangen
- de KCZB stuurt de factuur voor de KCB-dienstverlening naar de koorsecretaris in de maand die volgt
op de laatste uitbetaling
- het KCB verzorgt de fiscale en administratieve verplichtingen die samenhangen met contractering
en uitbetaling van de musici
Dit alles tenzij anders is afgesproken.
Algemene afspraken:
- de KCB-dienstverlening omvat zowel het opstellen van het contract als het uitbetalen van de
honoraria van musici. Het KCB stelt geen contracten op als uitbetaling geschiedt door een andere
partij dan het KCB
- als de aanvraag minder dan 7 werkdagen vóór de concertdatum wordt gedaan, brengen we € 25,spoedkosten per concert in rekening
- honoraria van musici worden aan het KCB opgegeven inclusief btw (bij zelfstandige musici) of bruto
inclusief werkgeverslasten (zgn. bruto-bruto) voor niet-zelfstandigen
- wijzigingen in contracten blijven beperkt tot 1 mutatie per contract of 4 per concert; meerkosten
bedragen € 15,- per contract
- uitbetaling vindt plaats per musicus per concert. Bij concertreeksen worden musici per concert
uitbetaald. Bij meerdere concerten op één dag vindt vooraf overleg plaats
- wij betalen musici niet uit voordat de voorschotnota met honorariabedragen door het koor is
voldaan
- gecontracteerde musici en ensembles/orkesten dragen zelf zorg voor de verstrekking van de juiste
gegevens aan het KCB (o.a. NAW-gegevens, IBAN, KVR, ID- en andere documenten)

De concertgever is zich ervan bewust dat het KCB zich voortdurend en naar beste kunnen op de
hoogte zal houden van veranderende regelgeving en op basis daarvan de opstelling en afhandeling
van de contracten op zich zal nemen, maar dat de eindverantwoordelijkheid bij de concertgever ligt.
Het is de concertgever bekend dat het KCB niet verantwoordelijk is voor het verzorgen van
vervanging bij ontstentenis van een contractant. De concertgever conformeert zich aan deze
algemene afspraken en aan de contractvoorwaarden van het KCB zoals die gelden op de datum van
de aanvraag.
Dit alles tenzij anders is afgesproken.

Deze informatie is opgesteld op 28-06-2022.

