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Voorbereiding





De VJ moet minimaal vier uur vooraf aan de performance toegang verleend krijgen tot de venue, in verband met opbouw en
voorbereiding.
De VJ moet gebruik kunnen maken van de eventuele dienstingang.
De VJ behoort een artiestenherkenningsbandje te ontvangen indien hier gebruik van wordt gemaakt.
De VJ dient toegang te hebben tot alle gedeelten van de venue.

Voorzieningen*



Indien de VJ langer dan vier uur door Opdrachtgever is geboekt, dient de VJ gebruik te kunnen maken van catering en/of
consumptiebonnen.
Indien de VJ langer dan twaalf uur door Opdrachtgever is geboekt, dient Opdrachtgever de VJ te voorzien van slaapaccommodatie,
mits schriftelijk anders overeengekomen.

*Indien Opdrachtgever niet in staat is om de VJ van een slaapaccommodatie en/of consumpties te kunnen voorzien zorgt de VJ hier zelf voor.
De gemaakte onkosten worden in dit geval doorberekend en gefactureerd aan Opdrachtgever, met een extra toeslag van € 25, per VJ.

Werkplek**







De werkplek van de VJ op locatie moet ten minste aan de volgende kenmerken voldoen:
•
Tafel van: 100 cm breed (bij twee VJ’s x2) ; 50 cm diep; 80 cm hoog.
•
4voudige stekkerdoos (geaard en uit aparte stroomgroep); (bij twee VJ’s x2)
•
Voldoende licht tijdens op en afbouw van de set;
•
Toegang tot en contact met het techniekpersoneel.
De werkplek dient buiten bereik te staan van de bezoekers.
De werkplek dient buiten bereik te staan van (te voorziene) mogelijke waterschade.
Er dient er een stoel of kruk beschikbaar te worden gesteld voor de VJ.
De werkplek moet duidelijk zicht hebben op het projectieoppervlak waarmee de VJ werkt.

**Indien Opdrachtgever niet kan voldoen aan de eisen voor de werkplek, dient dit tijdig gemeld te worden aan de VJ .

Techniek


Connectie met Beamer/LED via een VGA, DVI of HDMI aansluiting. Indien sprake van een ander soort aansluiting, dient de VJ hier
uiterlijk één week voor aanvang van op de hoogte worden gebracht.

Verzekering
Veejays.com is niet aansprakelijk voor schade of gevolg van schade aan de gehuurde, meegenomen of gebruikte apparatuur. Indien de
gehuurde, meegenomen of gebruikte apparatuur of onderdelen daarvan door nalatigheid, verkeerd gebruik, opzet, of grove schuld van
Opdrachtgever of derden wordt beschadigd, is Opdrachtgever aansprakelijk. Dit kan zijn:
Nalatigheid in bescherming tegen:






Water (verkeerd geplaatste of rondvliegende concumpties);
Overhitting of onderkoeling;
Mechanische schade (omvallen van werkplaats of op de apparatuur vallen van omringend decor danwel door plotseling
verplaatsen van artiesten/publiek);
Natuur (regen, zon, wind etc.);
Overbelasting elektrische apparatuur (beschadiging door verkeerde stroomvoorzieningen).

Kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, te vergoeden binnen één maand na het optreden tegen nieuwwaarde. De reparatiekosten worden
berekend tegen normaal geldende reparatie tarieven van de gehuurde apparatuur. Indien de gehuurde, meegenomen of gebruikte apparatuur niet
te repareren is, is Opdrachtgever een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur en de kosten van vervanging verschuldigd
aan Veejays.com.
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