ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en
werkzaamheden verricht door SASKIADIAN.NL.
Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt onder SASKIADIAN.NL verstaan: Mevrouw S.D. van der Sluis-Denneboom
in haar functie als zelfstandig trouwambtenaar en/of zangeres-entertainer. Mevrouw S.D. van der SluisDenneboom voert als zangeres de artiestennaam Saskia Dian. Mevrouw S.D. van der Sluis-Denneboom hierna
te noemen uitvoerder
Cliënt
Iedere natuurlijke persoon die met SASKIADIAN.NL een overeenkomst wil sluiten of heeft gesloten.
Overeenkomst
Elke aanbieding van SASKIADIAN.NL, aanvaard door cliënt, ofwel elke opdracht verstrekt door cliënt aan
SASKIADIAN.NL en door deze laatste aanvaard.
Totstandkoming van de overeenkomst;
Een overeenkomst tussen cliënt en SASKIADIAN.NL komt tot stand als cliënt de offerte heeft ondertekend en
een aanbetaling ad. € 50,- heeft voldaan.
Hospitality rider
Op een hospitality rider staan alle verzoeken om het de uitvoerder zo comfortabel mogelijk te maken. Hierop
staan alle eisen die niet tot de technische rider (zie onder) behoren. Enkele veelvoorkomende eisen kunnen
zijn:
• Rookvrij werkomgeving
• Lichte maaltijd en drank (soms ook alcoholisch) voor uitvoerder en eventuele begeleider(s)
• (Gratis) parkeergelegenheid bij de locatie
• Minimaal 2 gratis toegangskaarten voor familie en/of vrienden
• Afsluitbare kleedruimte of locker
• Handdoeken
Uitvoerder heeft ten alle tijden het recht om de werkzaamheden te beëindigen als er gerookt wordt of gevaar
dreigt.
Technische rider
In de technische rider staan alle eisen over welke apparatuur de uitvoerder nodig heeft. Veelvoorkomende
eisen betreffen:
• Geluid
• Licht
• Backline (de versterkerinstallatie achter op het podium en soms ook de muziekinstrumenten die het
theater of de organisator ter beschikking moet stellen)
• Crew (het benodigde aantal medewerkers, waaronder technici)
Honorering en betaling
De door SASKIADIAN.NL gedane prijsopgave is inclusief btw en reistijd. Exclusief de reiskostenvergoeding ad,
€ 0,19 per kilometer van en naar Dirksland, tenzij anders vermeld.
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De boeking is pas definitief na ontvangst van de aanbetaling. Alle overige betalingen dienen uiterlijk 7 dagen
voor de ceremonie of het optreden te worden gestort op de vermelde bankrekening.
Cliënt is aan SASKIADIAN.NL alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd als client een door
SASKIADIAN.NL opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en SASKIADIAN.NL de
vordering aan derden uit handen geeft.
Ongeval/ziekte en calamiteiten
Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien SASKIADIAN.NL haar verplichtingen niet kan nakomen door
overmacht, zoals; staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte of stemklachten, overlijden of
zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal er door
SASKIADIAN.NL uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging, uiteraard in overleg met cliënt.
Aansprakelijkheid
SASKIADIAN.NL is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als
gevolg van door SASKIADIAN.NL verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant
van SASKIADIAN.NL. De door SASKIADIAN.NL te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare
tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de
overeenkomst tussen SASKIADIAN.NL en de cliënt (inclusief btw).
Annulering
In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt SASKIADIAN.NL, de volgende kosten in rekening:
• Bij annulering tot 30 dagen voor de geboekte datum 30% van het totaalbedrag
• Bij annulering tot 14 dagen voor de geboekte datum 50% van het totaalbedrag
• Bij annulering in de laatste 7 dagen 100% van het totaalbedrag
De annulering dient schriftelijk te worden gedaan.
Ontbinding
De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst:
• Wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft
• Overlijden van de uitvoerder van SASKIADIAN.NL
Voor overeenkomsten gesloten met SASKIADIAN.NL is het Nederlands recht van toepassing
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