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Algemene voorwaarden reservatie DJ Stefaan 
 

Duidelijke afspraken bevorderen een goede samenwerking. Voor sommige inrichters zijn de strakke 

richtlijnen in verband met een maaltijd en het betalen absoluut noodzakelijk. Bepaalde technische 

passages zijn specifiek belangrijk bij optredens in huurzalen of privé locaties. 

Kernafspraken  
DJ Stefaan 
De uitvoerder levert een artistieke prestatie als disc jockey (afspelen en mixen van muziekdragers) 

met eigen professionele (rand-)apparatuur.  

Duur van de service 
Het aanvangsuur is vastgelegd in de individuele reservatie per mail of schriftelijke overeenkomst. De 

prestatie eindigt in samenspraak of op het bevolen sluitingsuur van de zaal. 

Inkorten: indien de zaal sluit, verwijderen van de klank- en lichtinstallatie tegen een bepaald uur 

bevolen is of wanneer 85 procent van het publiek het feest heeft verlaten, kan de DJ het optreden 

beëindigen. 

Bijkomende uren: door de DJ laten verder te laten draaien gaat u akkoord met de overeengekomen 

meerprijs per uur. 

Volwaardige maaltijd 
U voorziet voor de DJ een volwaardige maaltijd en drank tijdens het optreden, voor uw rekening. 

Afwijkende afspraken: via de individuele reservatie.  

Voorschot 
U dient geen voorschot te betalen tenzij anders overeengekomen. 

Betalen 
Uiterlijk vóór het DJ-optreden: wij stellen voor dat u bij aanvang van het feest in contanten 

vereffent. Een bankoverschrijving zonder voorafgaande afspraak is niet toegestaan. Een kopie van 

zo’n verrichting van het allerlaatste moment die we zelf niet kunnen consulteren bij aanvang van uw 

feest, komt niet in aanmerking als bewijs. Bij gebrek aan betalen kan de DJ beslissen om het 

optreden niet te laten doorgaan. De verbrekingsvergoeding (zie verder) is dan verschuldigd. 

Btw: Vrijgesteld van btw - zie artikel 44 § 2, 8° van het wetboek BTW. 

Ondernemingen, vzw’s: zie specifieke afspraken via de individuele reservatie! 
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Logistieke afspraken  
Plaatsen klank- en lichtinstallatie 
In de zaal aanwezig: uw DJ gebruikt de aanwezige installatie voor een aansluiting (van eigen 

randapparatuur) op maat. Dit is ook meestal sterk gewenst, of wordt vaak verplicht door de 

zaaluitbater. Voorziene aanwezige apparatuur moet voldoen aan op voorhand te overleggen 

professionele kenmerken. Zorg daarbij voor toelating voor het aansluiten van apparatuur van de DJ. 

De eventuele kosten aangerekend door de zaaluitbater of een verhuurfirma voor de huur van de 

aanwezige installatie is nooit begrepen in de prijs van deze overeenkomst. U blijft deze afzonderlijk 

verschuldigd aan de verhuurder. 

Door de DJ: indien deze door de feestzaal of door u zelf niet voorzien is. Hij bepaalt samen met de 

zaaluitbater de geschiktste plaats voor het opstellen. Plaatsen op een verdieping zonder mogelijk 

gebruik van een lift of verplaatsen door iemand anders zonder toestemming verhoogt de kostprijs 

met 50 euro.  

Bedienen klank- en lichtinstallatie 
Niemand mag de apparatuur van de DJ bedienen, zonder zijn uitdrukkelijke toestemming. Als 

aanwezigen (bv. tijdens sanitaire pauze van de DJ) de DJ-installatie of laptop ongevraagd aanraken of 

bedienen, microfoon gebruiken enzovoort, dan is dit een grondige reden voor de DJ om eenzijdig en 

onmiddellijk het optreden te stoppen. Er is geen compensatie of schadevergoeding mogelijk en ook 

de afgesproken vergoeding blijft onverminderd verschuldigd.  

Preventie, elektriciteitsvoorziening, schade  
Neem voldoende maatregelen voor het comfortabel werken van DJ en medewerkers. Hou toezicht 

en grijp in bij fysiek geweld of vandalisme. Help ongelukken door aanwezigen vermijden (bv. bier in 

de mengtafel morsen). Op de plaats van het optreden moet een degelijke, gekeurde 

elektriciteitsaansluiting (220-240V) beschikbaar zijn. U verbindt zich persoonlijk als verantwoordelijke 

inrichter(s) tot vergoeden van de defecten aan de klank- en lichtinstallatie van de DJ (of van derden 

door de DJ in gebruik) te wijten aan alle elektrische oorzaken (bv. kortsluiting, verlies, verkeerde 

spanning) of als gevolg van niet toegestaan bedienen, agressie of ongelukken door aanwezigen. U 

aanvaardt een bestek van een hersteller binnen de 10 werkdagen na het optreden als bewijs van fout 

door één van voormelde oorzaken, begroting van schade en oorzakelijk verband. Het stukgaan van 

(een onderdeel van) de professionele installatie van de DJ of derden tijdens de opdracht kan ertoe 

leiden dat de opdracht vervroegd moet stoppen. U gaat akkoord dat in dergelijk geval geen 

compensatie mogelijk is en ook de afgesproken vergoeding door u onverminderd verschuldigd blijft. 

Niet roken  
U verbindt er zich persoonlijk toe dat aanwezigen niet roken in de feestruimte. Stelt de DJ vast dat hij 

passief moet meeroken, hoe gering ook, dan heeft hij het recht om het optreden onmiddellijk stop te 

zetten. Er is geen compensatie of schadevergoeding mogelijk en ook de afgesproken vergoeding blijft 

onverminderd verschuldigd.  
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Inhoudelijke en administratieve afspraken 
Play-list, DJ 
Play-list: de DJ heeft het exclusieve recht tot het samenstellen en aanpassen van het inhoudelijke 

programma van dit optreden. 

DJ: U stemt op voorhand in met een vervangende professionele DJ in geval van nood (zeer 

uitzonderlijk).  

Vergunningen, reclame 
Sabam en andere vergunningen: voor een openbaar toegankelijk feest zorgt u voor eigen rekening 

dat alle vergunningen voor het afspelen van muziekdragers en mogelijke nevenrechten, provincie-, 

stads- of gemeentetaksen e.a. die nodig zijn voor het organiseren en uitvoeren van het programma, 

op datum van het optreden verkregen zijn. Dit is niet nodig voor privé-feesten in gesloten kring (bv. 

een huwelijk). 

Reclame: de DJ heeft het recht tot voeren van reclame en maken van beeld- en geluidopnames voor 

dit doel tijdens dit optreden.  

Geldigheid  
Reservaties via mailverkeer: Reservaties via email zijn enkel geldig na bevestiging. 

Reservaties via formulier: U mag geen wijzigingen aanbrengen aan de reservatie, behalve aanvullen 

van of verbeteren van schrijffouten betreffende uw eigen persoonsgegevens. Indien u als inrichters 

met meerdere personen samen tekent, verbindt u zich hoofdelijk en ondeelbaar. 

Als u op de aangeboden reservatie toch niet wenst in te gaan, laat dit bij voorkeur schriftelijk weten.  

Eenzijdig verbreken 
U verklaart zich op voorhand akkoord met volgende schadevergoeding indien u de onderschreven 

reservatie eenzijdig verbreekt. Percentage van de overeengekomen basisvergoeding: 

✓ 25% bij verbreken > 12 maand voor datum 

✓ 50% bij verbreken < 12 maand en > 6 maand voor datum 

✓ 75% bij verbreken < 6 maand tot en met datum van uitvoering 

 U verbindt zich tot de maximale verbrekingsvergoeding van 75%. Een lagere vergoeding is mogelijk 

als u het tijdstip van schriftelijk verbreken bewijst. De vergoeding is onmiddellijk verschuldigd vanaf 

datum van het verbreken. Als het verbreken eenzijdig door één van meerdere inrichters gebeurt, 

geldt dit voor allen (zie hoofdelijk en ondeelbaar). Bij uitzonderlijke ernstige familiale 

omstandigheden is het mogelijk via overleg individueel af te wijken van de verbrekingsvergoeding. 

Een al uitgevoerde betaling zoals bv. het voorschot, is steeds verworven.  

Persoonsgegevens (privacybeleid) 
Uw verstrekte persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, email, plaats en datum) zijn 

opgeslagen in email-verkeer en ook genoteerd in de tekst van het eventuele individuele 

reservatieformulier. Ze zijn bestemd voor voorstellen, afspraken en boekhouding over uw specifieke 

event. Het bewaren van die gegevens vindt plaats via beveiligde digitale opslag tot 3 jaar na uw 

event. Facturatiegegevens blijven bewaard zolang de wetgever voorschrijft. U verklaart zich akkoord 

om uw verstrekte persoonsgegevens aan een (andere) professionele uitvoerder mee te delen als dat 

nodig is. U kunt inzage (kopie) of het wissen van uw gegevens aanvragen. Richt uw eventuele vragen 

(of klacht) schriftelijk aan info@djstefaan.be 


