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1. Betaling 
a. Oranjewoud Festival zal tot betaling overgaan na ontvangst van een adequaat ingerichte factuur 

(met onder andere vermelding van de uitkoopsom, het daarover berekende bedrag aan BTW 
alsmede vermelding van het BTW-nummer en de rekening waarop betaling kan plaatsvinden). 

b. In geval van verloning zal betaling plaatsvinden na ontvangst van een adequate factuur en een 
kopie van een inhoudingsplichtigenverklaring van het betreffende verloningsbureau. Het 
honorarium is inclusief alle eventueel af te dragen premies en andere kosten. 

c. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden reis-, verblijf- en andere onkosten geacht in 
de uitkoopsom/het honorarium te zijn begrepen. 

 
2. Uitvoering 
a. Praktische afspraken (met betrekking tot inspelen en dergelijke en eventuele vrijkaarten) worden 

gemaakt door de productieleiding van Oranjewoud Festival, die hiertoe contact opneemt met de 
uitvoerende. 

b. Oranjewoud Festival stelt een speelklare ruimte met benodigde personele en technische 
faciliteiten ter beschikking voor de overeengekomen uitvoering. 

 
3. Publiciteit 
a. De uitvoerende verplicht zich geen promotiemateriaal, advertenties of verklaringen aangaande 

de uitvoering uit te geven of hiervoor toestemming te verlenen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Oranjewoud Festival, welke verplichting blijft bestaan totdat Oranjewoud 
Festival het concert aan het publiek bekend heeft gemaakt. 

b. Oranjewoud Festival is gerechtigd tot alle publiciteits- en merchandisingrechten met betrekking 
tot advertenties, publiciteit en promotie van de uitvoering in welke vorm of in welke media dan 
ook. 

c. De uitvoerende verplicht zich om binnen één week na ondertekening van deze overeenkomst 
zonder extra kosten gebruikelijk en rechtenvrij publiciteitsmateriaal te verschaffen aan 
Oranjewoud Festival. 

d. Oranjewoud Festival is met betrekking tot de uitvoering exclusief gerechtigd terzake (de wijze 
van) gebruik van en verkoop van het publiciteits- en merchandisingmateriaal, respectievelijk 
terzake de beslissing en of al dan niet reclame zal worden gemaakt in de context van 
uitvoeringen van andere artiesten. 4e. Oranjewoud Festival is bij uitsluiting bevoegd inhoud, 
uiterlijk en distributie te verzorgen van de publicitaire en informatieve uitingen waaronder 
programmaboekjes, brochures en affiches, behorend bij de overeengekomen uitvoering. 

e. De uitvoerende verleent hierbij toestemming aan Oranjewoud Festival voor het gebruik van 
zijn/haar naam, portret en alle informatie en materialen die aan Oranjewoud Festival worden 
verschaft krachtens deze overeenkomst voor het reclame-, merchandising-, publiciteits- en 
promotiemateriaal, waaronder het programma dat Oranjewoud Festival zal uitgeven in verband 
met de uitvoering. 

 
4. Registratie, media en naburige rechten 
a. Het is de uitvoerende niet toegestaan om enige geluids- en/of beeldopname te maken, of te 

doen maken van repetities en/of uitvoeringen die in het kader van Oranjewoud Festival plaats 
hebben en waarop deze overeenkomst betrekking heeft. 

b. Geluids- en/of beeldopnamen voor eigen, niet commercieel gebruik zijn slechts mogelijk na 
uitdrukkelijk vóóraf door Oranjewoud Festival verleende schriftelijke toestemming. 

c. Geluids- en/of beeldopnamen door derden zijn slechts mogelijk in opdracht van Oranjewoud 
Festival in overleg met de uitvoerende, dan wel door of vanwege de uitvoerende, na uitdrukkelijk 
vóóraf verkregen schriftelijke toestemming van Oranjewoud Festival. 

d. De rechten betrekking hebbende op de in dit artikel bedoelde opnamen zijn het eigendom van 
Oranjewoud Festival, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. 
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e. De uitvoerende verklaart zich bereid mee te werken aan radio- en/of televisieopnames van een 
repetitie en/of de overeengekomen uitvoering waarvan de uitzending uitsluitend bedoeld is voor 
documentaire, informatieve of publicitaire doeleinden en waarvan de uitzendingsduur niet meer 
mag bedragen dan drie minuten zonder dat Oranjewoud Festival de uitvoerende hierover nader 
dient te informeren of een extra vergoeding verschuldigd is. 

f. Oranjewoud Festival behoudt zich het recht voor de gehele uitvoering te (laten) opnemen ten 
behoeve van uitzending via radio, televisie of internet. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn 
overeengekomen, wordt hiervoor geen extra vergoeding betaald aan de uitvoerende, ook niet 
voor eventuele herhalingsuitzendingen. 

g. De rechten van de in lid e en f van dit artikel bedoelde opnamen liggen bij Oranjewoud Festival. 
 
5. Auteursrechten 
Op basis van het afgesproken programma verschuldigde afdrachten aan BUMA komen voor rekening 
van Oranjewoud Festival, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De uitvoerende vrijwaart 
Oranjewoud Festival inzake overige aanspraken gebaseerd op het auteursrecht van derden. 
 
6. Sponsoring 
a. De uitvoerende aanvaardt dat Oranjewoud Festival de sponsormogelijkheden met betrekking tot 

de uitvoering aanbiedt aan zowel commerciële als niet- commerciële organisaties. Oranjewoud 
Festival heeft in dat kader het exclusieve recht met betrekking tot deze sponsormogelijkheden. 
Oranjewoud Festival en de uitvoerende komen in dat kader het volgende overeen: 

- De uitvoerende geeft exclusieve toestemming aan Oranjewoud Festival ten aanzien van alle 
door of vanwege Oranjewoud Festival te verrichten communicatie en 
sponsormogelijkheden met betrekking tot de uitvoering. Dit omvat onder meer maar niet 
uitsluitend publiciteits-, promotie- of reclamemateriaal, website, programma's en andere 
materialen welke worden gemaakt of uitgegeven in verband met de uitvoering. 

- Oranjewoud Festival zal in deze communicatie geen melding maken van eventuele sponsors 
van de uitvoerende, tenzij dat uitdrukkelijk van tevoren schriftelijk is overeengekomen. 

b. De uitvoerende verklaart zich bereid medewerking te verlenen aan publicitaire activiteiten ter 
ondersteuning van de uitvoering. 

 
7. Niet nagekomen verplichtingen en overmacht 
a. Indien de uitvoering niet plaatsvindt door omstandigheden die te wijten zijn aan de schuld van 

de uitvoerende, verliest deze zijn aanspraak op het honorarium. Oranjewoud Festival behoudt 
zich het recht voor alle kosten die voortvloeien uit het niet doorgaan van de uitvoering te 
verhalen op de uitvoerende, in welk geval de schade tussen partijen wordt geacht ten minste de 
hoogte van het overeengekomen honorarium te bedragen, onverminderd het recht van 
Oranjewoud Festival de werkelijk geleden schade te verhalen. 

b. Geen der partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor het niet nakomen van hun 
respectievelijke verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien 
dit het gevolg is van een oorzaak die buiten de macht van partijen ligt, waaronder in ieder geval 
is begrepen, maar niet is beperkt tot, brand, aardbeving, overstroming, epidemie, pandemie, 
ongeval, explosie, staking, oproer en burgerlijke onlusten, embargo, verstoring van luchtvaart- of 
andere reisdiensten, overmacht, daad of dreiging van terrorisme, oorlog of een gewapend 
conflict, invasie, bezetting, interventie van strijdkrachten of enige maatregelen van 
overheidswege in relatie tot voorgaande omstandigheden (ieder een geval van overmacht). 

c. In gevallen van overmacht, heeft Oranjewoud Festival het recht om zonder rechterlijke 
tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden. 

d. Indien een (dreiging van) overmacht zich voordoet, dient de getroffen partij de andere partij daar 
uiterlijk binnen 72 uur schriftelijk over te informeren (voor welk doeleinde e-mail voldoende is). 
Oranjewoud Festival is in dat geval niet gehouden tot enige verdere schadevergoeding aan de 
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uitvoerende. Echter, de reeds door de uitvoerende gemaakte reiskosten die direct te maken 
hebben met de in de overeenkomst opgenomen activiteiten worden wel vergoed door 
Oranjewoud Festival tot de maximale prijs voor een tweedeklas vervoersbewijs en/of economy 
class vliegticket onder de voorwaarde van het overleggen van een betaalbewijs en onder de 
voorwaarde dat deze kosten niet geclaimd kunnen worden bij de vervoerder of derden. 

e. Ondanks het feit dat partijen bekend zijn met het bestaan van Covid-19 en de eventuele 
gevolgen, komen zij nadrukkelijk overeen dat Covid-19 en alle gevolgen daarvan in welke vorm 
dan ook, valt onder de omschrijving als bedoeld in artikel 7b. Hiertoe behoren maar zijn deze niet 
beperkt tot eventuele (overheids)maatregelen of -adviezen als ook prognoses met betrekking tot 
het verdere verloop van de pandemie die naar het eenzijdige oordeel van Oranjewoud Festival 
leiden tot onaanvaardbare risico’s voor de continuïteit van Oranjewoud Festival als de 
verplichtingen van de bovengenoemde overeenkomst desondanks worden nagekomen. 

 
8. Aansprakelijkheid 
Oranjewoud Festival is niet aansprakelijk voor schade aan goederen of personen voor zover deze niet 
is veroorzaakt door opzet of grove schuld van (een) mederwerker(s) van Oranjewoud Festival.  
 
9. Uitzonderingen 
Van deze bepalingen kan slechts worden afgeweken indien partijen zulks tevoren en uitsluitend 
schriftelijk overeenkomen. De wijzigingen maken dan deel uit van de overeenkomst. 
 
10. Rechtsgebied 
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele uit deze overeenkomst 
voortvloeiende geschillen zullen aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter te Leeuwarden. 


