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lletto). Reis-' verbliif- en ve?voelskosten kondênvoo
?ekeni{g vs-n ile groe!. Setaling aloor Coniractani I zá.1 geschiealên alit'ekt
nadat d; g?oe! hae.r r,rerkz;lanheàen heeft beëindigd, dus ón /lJ.o. uur, aan
eontractcJ
lJ*1>

yan de gfoep net nêee de heer
L I-I of aa.n eên vertegennoordiger
U
zill dêze zich moêten leqiLioerer .
B- uj tbetding

4 , lljjzo ndêrhealen:.,. ..

4,.
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instruc5. Contrlctur,t IT is verplicht zich te houalên aan de voorschrifte4r
ties en aanríjzingen va11Contractsnt Í en verbinalt zich têvens 4aaÍ beste
kunnen o! te zullen trêden, ne groep behoudt zich echter het riecht on het
geluidgvol Lllrc le proalLcerên dêi bi hE€-r gebruikeliik js.
6. Contrcctant II is verpllcht stipt o? tjid, dl.\í.2. teruoinste 15 ninuten
voor de a,ànrra,ngvan het optredlen in hêt a,fgeBproken gêbouÍt aê.nwezig tê ziin
net a-11es1ïat zij voor hun optreden /rodig heeft. Veraler vê?!licht Contrac'- 1Ir L l zicb 5 ninu+e. voor -e l, b e g in s p ê . ] k ls c x lc z rJ n .
?, Contrectant II dient er voor te zorgen dlat hun lnstlunent a,ríu.ll zich in
goec.e boeste-ndbevindt en geen gebreken veitoont.
8" Schaie aair instrurent áriurn, toegebracht aloor publiekr bTanalr ot derge
fijke, \rord.t volfedig vergoeal tegen iLe taxatieprjizên dloor Contracta'1t I,
en Íre1 bínnen 2 Éaanden na de ev, toegebÍachte schtde.
9. Contractánt II m!4 zonaler vooratgaa.rlde schrifteljjke toestelr]trÍng van ContraatEllt I gêen andeÍe enga€er0entenof uitnodigingen tot optredên aarnvaarI ,lenoenale datuor.
alen op alezelfde datun a.1s in aÍtikel
10. fndien het optrealen geen doorgal1g kan vinden als het gêvolg val.' een
overheidsbi]vel of als gevolg, va-r! arndere ovelmachtr zijn contracta,ntêo gede ovêreenkomst'afs geschorst te leschouren. IIet niet vêrlenen
"echtigd
vÊn êên il FnRvêr'dihf i no êchtêT voralt niet als overnêcht beschour'L' In zorn
geval is Coqtr..ctant Í verpficht de g?oep het vo]]êdige bed:ra€ uit te bet a:Len.
buitên het honol.xirul
11" contrac tê,nt Ilontvangt
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12. lventuele alrlllesbii orkestleden behorend hebben vrii êntreet af s$áde
nana€er, ïo.Á-r fl oorna!é8sx. Indien dit oru0ogeliik is i.v.n. controles of
,.'
alergêlijker ze"] hot honora.riur0verhoogal Íorden met entleeprijs x

ilcncltekening Contrac tant

