1

Animatie

1.1
1.2
1.3

De Magie Van Fantasie kan niet aansprakelijk gesteld worden bij ongevallen.
Schade aangebracht aan materiaal van De Magie Van Fantasie dient steeds te worden vergoed
Een optie op een bepaalde datum vervalt na 7 dagen indien er geen bevestiging komt, tenzij anders
afgesproken.
De klant houdt een parkeerplaats vrij op maximum 20 meter afstand van de zaal of plaats van het optreden.
De kinderen blijven onder de verantwoordelijkheid en toezicht van de ouders.

1.4
1.5
1.6

Voor de circusanimatie/workshop is een vrije droge, voor de zon beschutte ruimte nodig van minimum 5x5
meter. Op grote evenementen dient deze ruimte afgebakend te zijn door muren of dranghekken.
Voor de kindergrime is een vrije droge, voor de zon beschutte, voldoende verlichtte ruimte nodig van minimum
2x3 meter + een tafel op volwassen hoogte van minimum 1x1 meter.
Voor de ballonanimatie is een vrije droge, voor de zon beschutte ruimte nodig van 2x2 meter.

1.7
1.8

Bij een optreden vanaf meer dan 3u animatie heeft de artiest recht op gemiddeld 5-10 minuten pauze per uur.
De artiest heeft recht op minimum enkele consumptie’s per geboekt optreden, voor rekening van de opdracht

gever.
1.9

Bij optredens van minimum 5u heeft de artiest recht op een aantal consumpties en een maaltijd, voor rekening
van de opdrachtgever.

2

Verhuur

2.1
2.2
2.3
2.4

Schade aan verhuurde goederen dient steeds te worden vergoed en dit aan de nieuwwaarde.
Bediening van de toestellen gebeurt steeds door een volwassenen.
Eventuele schade aan de ontleende materialen dient gemeld te worden bij het terug inleveren.
Bij laattijdig terug inleveren van de ontleende materialen wordt een bedrag van 25 euro gevorderd.

3

Betalingsvoorwaarden

3.1

Een aanvraag is geen reservatie, na uw aanvraag krijgt u van ons een mail met het totaalbedrag, indien u
hierna uw goedkeuring geeft, krijgt u van ons een bevestiging. Dan pas is uw aanvraag definitief vastgelegd.
Een mail of sms met uw bevestiging geldt als een wettelijk contract dat hierna door beide partijen dient te
worden uitgevoerd.
Een factuur dient steeds aangevraagd te worden bij een reservatie. Om boekhoudkundige redenen is het niet
mogelijk achterna een factuur op te maken.

3.2
3.3

4

Annulatie

4.1

Indien de klant een optreden annuleert dient de klant rekening te houden met betaling van volgende sommen:
- Tot 30 dagen voor de animatie of verhuur: 20% van het totaal bedrag.
- Tot 7 dagen voor de animatie of verhuur: 40% van het totaal bedrag.
- Tot 2 dagen voor de animatie of verhuur: 60% van het totaal bedrag.
Indien de klant op dezelfde dag het optreden annuleert, wordt het totale bedrag aangerekend.
In geval van ziekte van één of meerdere van de uitvoerende of nauw bij het optreden betrokkene personen, kan
de uitvoering van deze overeenkomst niet worden verlangd. De dienst verlener kan de overeenkomst dan
ontbinden, zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Indien een optreden geen doorgang kan vinden, of moet worden afgebroken of onderbroken vanwege slechte
weersomstandigheden, of andere gevaarlijke of bedreigende omstandigheden. (Dit ter gezamenlijke
beoordeling van de artiest en de opdrachtgever) blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het
overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.

4.2
4.3

4.4

Het boeken van een activiteit staat gelijk aan een goedkeuring van de algemene voorwaarden.

