
CVR 19435849 | Jyske Bank: Reg 5041 Konto 8181819
Agent

89716 er indgået på følgende betingelser mellem:

Agent

20.000,00

1.000,00
0,00

21.000,00

Kontrahent I /arrangør

Jul med Katrine Bille band

Kontrakt
 Kontrahent II/den engagerede

3  person(er)Telefon

Dato
Tidspunkt
Sted
Som
Engageret til

   Arrangøren betaler:

Til betaling ifølge særlige bestemmelser i alt

Bureauets provision udgør 15% af honoraret/lønnen, eller såfremt 2 bureauer medvirker ved formidlingen 20%.
Showbizz Danmark ApS er ved reengagement indenfor 13 måneder, uden bureauets medvirken, berettiget til ovennævnte procentsats af
det, til enhver tid, aftalte honorar/løn. Reprovisionsbeløbet udgør som minimum denne kontrakts provisionsandel. Reprovision opkræves
hos kontrahent II.
Overføres betaling fra udenlandsk bank, betales eget bankgebyr i eget pengeinstitut.
Ved rykker for skyldigt honorar/ provison + moms tilskrives gebyr kr. 100,00 pr. rykker samt rentetillæg på 2,0% pr. måned.

Kontrahent I betaler i honorar                                                       
Bureauprovision incl. i ovenstående honorar
Management incl. i ovenstående honorar  -
Fremmed management incl. i ovenstående honorar
Bureauprovision excl. i ovenstående honorar
Management excl. i ovenstående honorar
Moms/moms af provisionen
Andre udgifter:
Andre udgifter:

lørdag, den 17/12/2022
Kl. 15:00
Musikteatret Holstebro, Den Røde Plads 16 ,  7500 Holstebro
Jule Børnekoncert

3.000,00

0,00

511523609611 7831 / Mobil

0,00

0,00

kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

_______________________________________________________ ______________________________________________________
Kontrahent I/arrangør Kontrahent II/den engagerede
Dato  17/08/2022

Denne kontrakt returneres senest 5 dage efter modtagelsen med underskrift/fuldmagt til kontrakt@showbizz.dk
Kontrahenterne erklærer at være myndige og at have gjort sig bekendt med omstående generelle betingelser.

0,00
1.000,00

EAN
Varighed: 1 x 45 min

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Særlige bestemmelser:
Showbizz Danmark sender faktura med forfald til betaling 10 dage før arrangementet. Showbizz Danmark
afregner med kunstner efter arrangement.
Arrangør sørger og betaler for et af artisten/Showbizz Danmark godkendt lyd- og lysanlæg, samt professionel
lydtekniker.Tillægskontrakten er en integreret del af kontrakten og skal gennem læses, godkendes og udfyldes
inden returnering.

----------------------------------------------------------------------------------------

:
:
:
:
:

Booket hos: Mek Falk
Telefon 70 20 22 08  | mek@showbizz.dk | www.showbizz.dk _____________________________________________________________________________________________________________________________

kr.
kr.
kr.

kr.

Musikteatret Holstebro
Att.: Lone Abildstrup
Den Røde Plads 16
7500  Holstebro



Kontrakt 89716

1. Denne kontraktformular må kun bruges af Showbizz
Danmark ApS.

2. Kontrahent II kan ved enkeltdagsarrangementer begære
kontrakten ophævet på grund af:
a) Sygdom eller svangerskab, der skal dokumenteres ved
lægeattest.
b) Indkaldelse til militærtjeneste, civilforsvar eller borgerligt
ombud.
c) Fast engagement af mindst 7 dages varighed inden for 30
dage hos samme arbejdsgiver, såfremt varsel samt
dokumentation i form af kontrakt, fremsættes min. 8 dage
før .
d) TV engagement på landsdækkende station, såfremt
varsel og dokumentation fremsættes min. 8 dage før.

I tilfælde af pkt. 2 a-b-c-d er bureauet behjælpelig med at
finde en erstatning for kontrahent II.

3. Eventuelle offentlige afgifter, herunder KODA, betales af
kontrahent I og er kontrahent II og bureau uvedkommende
(se www.koda.dk for info).

4. Evt. indberetning af B-indkomst påhviler kontrahent I.

5. Kontrahent II er berettiget til at undlade at optræde,
såfremt kontrahent I ikke opfylder sine forpligtelser. I
sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af at kontrahent II efter
at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er
kontrahent II berettiget til det fulde honorar/løn.

6. Provision til bureauet er ved kontraktens underskrivelse
erkendt skyldigt, uanset aflysning eller lignende af den part,
der aflyser/bryder kontrakten.

7. Bureauet hæfter ikke for honoraret/lønnen og er ikke
ansvarlig for kontraktbrud, forsinkelser fra kontrahent II’s
side, ukontraktmæssige udbetalinger eller lignende.

8. Enhver udvidelse, ændring eller annullering af denne
kontrakt i forhold til det aftalte, kan kun finde sted med
begge kontrahenters og bureauets accept. Enhver
forhandling skal ske gennem bureauets agent. Dette er
også gældende for evt. optagelser, transmissioner og
lydoverførsel.

9. Denne kontrakt er indgået med sædvanlige forbehold for
force majeure. Det påhviler dog kontrahent II i videst mulig
omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden på
de aftalte vilkår, uanset forsinkelse eller aflysning af
transportmidler.

GENERELLE BETINGELSER

10. Såfremt kontrahent I og/eller kontrahent II er medlem af
en faglig organisation indenfor området, er pågældende
pligtig til at påse, at de i nærværende kontrakt anførte
betingelser er i overensstemmelse med evt. overenskomster
på området.

11. Denne kontrakt kan begæres ophævet p.g.a. et
ministerielt/militært forbud mod afholdelse af engagementet
af omstående art, eller ved så alvorlig trafikstandsning
(ishindring/blokade af landevej), at det fysisk er umuligt for
kontrahent II at nå frem. Kontrahent II og bureauet forsøger i
givet fald i samråd at skaffe kontrahent I en anden
kontrahent II i stedet.

12. Kontrahent I og II forpligter sig i dette kontraktforhold
med deres underskrift, hvorfor bureauet ikke hæfter for
honoraret/lønnen samt i øvrigt ikke kan pålægges noget
økonomisk ansvar i tilfælde af kontraktens misligholdelse.
Værneting for tvistigheder, hvori bureauet er part, skal
anlægges ved retten i bureauets hjemby.

13. Særlige bestemmelser og tilføjelser er kun gyldige,
såfremt de er påført af bureauet. Hvad der ikke er anført i
denne kontrakt, har ingen gyldighed. Konventionalbod ved
evt. kontraktbrud udgør mindst 50% af det samlede honorar.

14. Kontrakten er først bindende, når bureauet har modtaget
den med accept/i underskrevet stand fra både kontrahent I
og kontrahent II.

15. Såfremt kontrahent II kommer for sent, eller på anden
måde misligholder kontrakten, er denne såvel overfor
kontrahent I som overfor bureauet erstatningspligtig.

16. Kontrahent I er forpligtet til at sørge for, at bestemmelser
i denne kontrakt og i evt. tillægskontrakt opfyldes, således
at arrangementet kan afvikles. Såfremt intet er anført,
drager arrangør omsorg for almene forhold til realistiske
pladsforhold, strøm og et passende rum for
omklædning/ophold.

Showbizz Danmark ønsker jer et vellykket arrangement.

www.showbizz.dk


