Samenwerkingsovereenkomst ‘Tribute Around Town’ tussen Tributeworld en Locatie – versie 2022-2023
1. Tributeworld zorgt voor een muziekprogramma tijdens Tribute Around Town. Een act speelt 2x 30 minuten
met 30 minuten pauze tussen de twee sets. Een band speelt 3 sets van 40 minuten met tussen iedere set 30
minuten pauze. Exacte tijden worden door Tributeworld bepaald aan de hand van een blokkenschema waarbij
rekening wordt gehouden met voorkeur Locatie.
2. Locatie zorgt tijdens Tribute Around Town voor een compleet P.A.-systeem / zangset met voldoende
monitoren en microfoons en podiumlicht (tenzij anders per mail is overeengekomen en bevestigd).
3. Locatie regelt een backstage / kleedruimte waar de band / act zich kan terugtrekken en omkleden. Deze
kleedruimte dient afsluitbaar te zijn en niet toegankelijk voor publiek. In deze kleedruimte zijn in ieder geval
aanwezig stoelen, een tafel en een spiegel (tenzij anders per mail is overeengekomen en bevestigd.
4. Tributeworld zorgt voor posters en flyers. Locatie zorgt ervoor dat vanaf dat moment deze posters en flyers
meteen verspreid en gehangen worden. Uiteraard dienen de posters en flyers goed zichtbaar te zijn op de
avond zelf. Locatie maakt geen eigen poster voor dit optreden. Indien gewenst zal Tributeworld voor een
digitale locatieposter zorgen.
5. Tributeworld zorgt voor een persbericht en de digitale poster en flyer. Locatie zorgt ervoor dat het algemene
programma wordt vermeld op/ in alle relevante kanalen zoals website, nieuwsbrief, programmaboekje en alle
overige standaard publiciteitsuitingen. Tributeworld zorgt voor content voor Social Media. Tributeworld ontwerpt
en levert het event waarbij alle locaties hetzelfde evenement delen. Locatie maakt geen eigen Facebook
evenement aan maar deelt het algemene Facebook evenement en alle nieuwsitems en updates.
6. Locatie betaalt aan Tributeworld een programma bijdrage / uitkoopbedrag. De betaling dient uiterlijk 14
dagen voor het evenement te zijn voldaan. Dit bedrag is een totaalbedrag. Er zijn geen extra kosten meer
verschuldigd voor bijvoorbeeld online of offline promotie m.u.v. de kosten voor eten en drinken. Tributeworld is
in bezit van een Inhoudingsplichtigen Verklaring (IPV) en stuurt op aanvraag een kopie hiervan per mail.
Locatie hoeft hierdoor geen gageverklaring of paspoort kopieën op te nemen in de boekhouding.
7. Muzikanten en directe crew (voor aantal – zie “travelparty in de checklist) en crew Tributeworld (max 4 en te
herkennen aan T-shirt/sweater of jas met logo Tributeworld) mogen bij en op kosten van Locatie aan de bar vrij
bier (pils), fris en wijn bestellen. Dit is mogelijk tot half uur na einde optreden. Uiteraard zijn dit redelijke
aantallen en bij misbruik is Locatie gerechtigd deze vorm van gastvrijheid in te trekken. Maaltijden worden door
en op kosten van Locatie verzorgd voor muzikanten en directe crew (max 2) tenzij anders per mail is
overeengekomen en bevestigd).
8. Wanneer het optreden van band of act om wat voor reden dan ook niet kan plaatsvinden, zal Tributeworld dit
meteen melden aan locatie en zorgen voor een vervangende band of act tegen de overeengekomen kosten. De
keuze voor deze vervangende band of act wordt gemaakt door Tributeworld. Tributeworld zal naar eigen
goeddunken zoveel mogelijk trachten een band/act te vinden die in een vergelijkbare stijl en sfeer past. Indien
Locatie niet akkoord is met de keuze van een band / act door Tributeworld dan dient Locatie alsnog het
overeengekomen bedrag te betalen. Er vindt dan geen restitutie plaats. Indien het voor Tributeworld niet
mogelijk is om een vervangende band / act te vinden dan neemt ieder de eigen kosten voor eigen rekening. In
geval van annulering als gevolg van overmacht, waardoor een van de partijen zijn verplichtingen jegens de
ander niet kan nakomen, verplicht ieder zich om zich tot het uiterste in te spannen om de nadelige gevolgen zo
goed mogelijk te regelen, waaronder begrepen het nemen van schade beperkende maatregelen.
9. Locatie draagt zorg voor de veiligheid van het publiek en personeel, alle noodzakelijke (gemeentelijke)
vergunningen en ontheffingen, toestemmingen, en verzekeringen en de aanwezigheid van een gediplomeerde
bedrijfshulpverlener. Locatie zorgt voor Buma afdracht en regeling en een licentie van Sena.
10. Over en weer houden partijen elkaar niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal, zowel persoonlijk als
materieel, aangericht door publiek, medewerkers of artiesten, voor, tijdens of na Tribute Around Town.
11. Als Locatie direct voor, tijdens of na Tribute Around Town live muziek activiteiten wil organiseren dan kan
dit enkel na overleg en goedkeuring van Tributeworld.
12. Parkeren voor de band of act dient op loopafstand (max 5 minuten) van de locatie te zijn. Mochten hier
kosten aan verbonden zijn (betaald parkeren) dan komen deze voor rekening van Locatie (tenzij anders per
mail is overeengekomen en bevestigd). Laden en lossen dient direct bij Locatie te gebeuren. Indien dit niet
mogelijk is zorgt Locatie voor minimaal 2 nuchtere medewerkers om mee te helpen met lossen EN laden.
13. Locatie bevestigt akkoord te zijn met elke keuze van Tributeworld voor de optredende artiesten, alsmede
de inhoudelijke aard van de activiteit en de prestaties van de optredende artiesten.
14. Specifieke afspraken m.b.t. de betreffende editie van Tribute Around Town zoals aankomsttijden,
speeltijden en geluidsafspraken worden per mail door Locatie bevestigd. Deze zijn onlosmakelijk onderdeel van
deze overeenkomst en rechtsgeldig.
15. De situatie rondom COVID-19 maar ook de regel- en wetgeving kan per dag veranderen. Annulering door
de overheid / lokaal bestuur van optredens / het evenement is voor ons allen vervelend maar wordt gezien als
overmacht. Tributeworld en Locatie gaan elkaars (eventuele al gemaakte) onkosten niet vergoeden.

