
VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ OPTREDENS VAN WAHNSINN 
 
1. Algemeen  
Deze voorwaarden zijn bedoeld om een optreden van WAHNSINN soepel en naar ieders 
tevredenheid te laten verlopen. Derhalve zijn deze voorwaarden dan ook bindend. Bent U 
desondanks niet in de gelegenheid om aan deze voorwaarden te voldoen, dient U tijdig contact op te 
nemen met Bert Hinlopen (06-30372833) of Viking Entertainment (0413-296095). Een medewerker 
van Viking Entertainment belt een aantal voor het optreden nog met u om alles m.b.t. deze rider 
nogmaals ter controle door te nemen.  
 
2. Geluid  
In het midden van de feestlocatie tegenover het podium zal een mengtafel en lichttafel 
opgesteld worden. Contractant 1 dient er zorg voor te dragen dat rondom de mengtafel en 
lichttafel beschermhekken worden geplaatst. Indien de band op inprikbasis is geboekt dan 
neemt de band zelf haar backline, monitoring en FOH tafel met bediening mee. Zij prikt dan 
2 lijntjes in op het aanwezige geluid. Indien de band is geboekt mét eigen geluid en licht dan 
neemt zij haar eigen PA systeem mee en haar eigen podiumlicht. Een aanwezige disco kan 
inprikken op dit systeem welke tot maximaal 30 minuten na einde van de show beschikbaar 
is. Het is voor de band wel mogelijk om direct na afloop van de show haar backline op te 
ruimen. 
 
3. Podium  
Contractant 1 zal zorg dragen voor het podium, hetgeen voldoet aan de eisen en maatvoering zoals 
hieronder genoemd. De minimale afmetingen van het podium dienen te zijn: 8 meter voorfront en 6 
meter diep. Het podium dient 5 uur voor aanvang van het optreden van WAHNSINN leeg te zijn i.v.m. 
opbouw geluids- en lichtinstallatie. Let wel, de band heeft deze hele ruimte nodig. Een aanwezige DJ 
booth op het podium kan alleen buiten de breedte en diepte van 8 bij 6 meter. 
 
4. Aansprakelijkheid  
Contractant 1 dient er zorg voor te dragen dat bezoekers het podium niet kunnen betreden middels 
dranghekken of middels security. Beschadigingen aan instrumentarium/geluid/licht of letsel 
veroorzaakt door bezoekers die het podium betreden, zullen verhaald worden op contractant 1. 
 
5. Accommodatie  
Voorafgaande aan een optreden dient de feesttent/feestzaal/accommodatie ongeveer vijf 
uur van tevoren toegankelijk te zijn t.b.v. het opbouwen van de geluids- en lichtinstallatie.  
Contractant 1 dient ervoor zorg te dragen dat de vrachtwagen van het geluidsbedrijf in de nabijheid 
van de accommodatie kan laden en lossen. Indien het optreden in een feesttent plaats vindt, dient 
de organisatie te zorgen voor stalen rijplaten tot aan de tent voor het laden en lossen van de 
vrachtwagen. 
 
6. Stroomvoorziening 
Er dient een stroomvoorziening aanwezig te zijn van 3 x 32a CEE/Norm. 
 
7. Kleedruimte 
Contractant 1 zal zorgdragen voor een nette kleedruimte voor 11 personen. 
 
8. Programma  
Het programma van WAHNSINN is opgebouwd uit 2 sets, te weten 1 set van 75 minuten en 1 set van 
90 minuten. Tussen de sets wordt een korte pauze gehouden. Contractant 1 is bekend en akkoord 
met het te spelen repertoire van  
WAHNSINN. 
  



 
9. Entreeheffing/Toegang genodigden  
Contractant 1 zal gratis toegang verlenen tot de accommodatie aan en/of op gastenlijst plaatsen:  
- Partners en/of kinderen van de muzikanten  
- Eventuele personen welke door contractant 2 zijn uitgenodigd, hetgeen mogelijke contractanten in 

spé betreft. 
 
WAHNSINN werkt hiertoe met een gastenlijst met hierop vermeld de namen van bovengenoemde 
personen. Deze gastenlijst zal voorafgaande aan het optreden aan contractant 1 worden 
overhandigd, zodat deze ter inzage bij de entree gelegd kan worden.  
- De medewerkers van de geluidsfirma. 
 
10. Consumpties  
Contractant 1 draagt zorg voor consumpties van de 8 bandleden. Gaarne in de kleedkamer 1 krat 
gekoeld bier, 5 liter flessen spa blauw, 3 liter flessen cola, 3 literflessen jus d'orange, 3 literflessen 
appelsap en 3 literflessen sinas. Koffie/thee, glazen en 4 schone handdoeken.  
In de pauze graag voor 8 personen belegde broodjes (totaal 24 broodjes, kaas/ham/vleeswaren). 
Op het podium gaarne voor aanvang van het optreden 4 liter flessen spa blauw en 4 lieter flessen spa 
rood. 
  
Contractant 1 draagt zorg voor een eenvoudige warme doch voedzame maaltijd voor de crew (3 
personen). De crew eet na dat de soundcheck is gedaan. Graag bij aankomst van de crew koffie 
voor de crewleden. 
 
11. Opschortende en Ontbindende voorwaarden  
Indien contractant 2 door overmacht, zoals in geval van ziekte, ongeval, overheidsmaatregelen e.d., 
verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen, dan zal contractant 2 contractant 1 daarvan 
terstond in kennis stellen. Voor ontbinden van het contracten gelden de voorwaarden zoals deze 
aangegeven zijn in de leveringsvoorwaarden van Viking Entertainment BV zoals deze zijn bijgevoegd 
bij het contract en akkoord bevonden d.m.v. ondertekening van het contract.   
 
12. Niet voorzien. 
Daar waar niet in is voorzien zijn de leveringsvoorwaarden van Viking Entertainment BV van 
toepassing. 

13. Contactpersonen 

Contactpersoon management/boekingen:  
Jack Feld – Viking Entertainment; 0413-296095 / jack@vikingentertainment.nl 

Contactpersoon bandzaken: Bert Hinlopen 0630 372 833 

Contactpersoon techniek: Kevin van Wissen 06-30509892 / kmavanwissen@gmail.com 


