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Algemene voorwaarden Richard Stooker Productions 

 
Offerte, optie en boeking 

Offerte 

Wanneer u een aanvraag hebt gedaan, neemt Richard Stooker 

Productions contact met u op voor het doornemen van de aanvraag. 

Er wordt vervolgens een offerte op maat uitgebracht. Offertes zijn 4 

weken geldig.  
** LET OP: Een offerte is niet automatisch een optie! ** 

 

Optie 

U kunt een vrijblijvende optie plaatsen. Wanneer er bij Richard 

Stooker Productions een andere aanvraag komt voor dezelfde datum 

en tijd, zal er door Richard Stooker Productions eerst contact met u 

worden opgenomen of de optie wordt omgezet in een daadwerkelijke 

boeking.  

Een optie blijft maximaal twee weken staan en komt daarna 

automatisch te vervallen. In overleg kunnen opties worden verlengd. 
** LET OP: aan  het plaatsen van een optie zijn nog geen kosten verbonden ** 

 

Boeking 

Heeft u besloten om een optreden te boeken dan wordt meteen dan 

wel op een later moment de benodigde gegevens met elkaar 

uitgewisseld en indien gewenst een schriftelijke overeenkomst 

opgesteld.  

 

In de overeenkomst staan alle gemaakte afspraken normaals vermeld. 

Voor het opstellen van een overeenkomst ontvangt Richard Stooker 

Productions graag de volgende informatie: 

• De datum en tijd waarop het optreden dient plaats te vinden; 

• De naam, adresgegevens en telefoonnummer van de locatie 

waar het optreden plaatsvindt; 

• De naam en adresgegevens van de opdrachtgever, zoals die op 

overeenkomst en de factuur worden vermeld; 

• Naam en telefoonnummer van de contactpersoon van de 

opdrachtgever, ook op dag van het optreden; 
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• Schatting van het aantal gasten; 

• Eventuele speciale vragen of wensen. 

Een boeking wordt al als definitief gezien, voor dat een eventuele 

schriftelijke overeenkomst door beide partijen is ondertekend. Dat wil 

zeggen, dat een boeking definitief is door de volgende handelingen van 

de opdrachtgever: 

- Een mondelinge bevestiging eventueel gevolgd met een 

handdruk;  

- Een telefonische bevestiging, dan wel voicemail-/ 

spraakbericht, door de opdrachtgever; 

- Een schriftelijke/ digitale/ spraak bevestiging per e-mail, SMS-

bericht, WhatsApp bericht of een andere digitale berichtgeving. 

** LET OP: aan een boeking zitten altijd kosten verbonden! ** 

 

Annulering 

Annuleren is altijd mogelijk, echter zijn er annuleringskosten aan 

verbonden.  In algemeen geldt het volgende: de hoogte van de kosten 

is afhankelijk van de termijn. Richard Stooker Productions hanteert 

de volgende annuleringskosten: 

 

Bij annulering tot 8 weken voor de optreeddatum 

De annuleringskosten bedragen € 200,- **. 

 

Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de optreeddatum 

De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de 

opdracht. 

 

Bij annulering tussen 4 weken en 8 dagen voor de optreeddatum 

De annuleringskosten bedragen 75% van de totale som van de 

opdracht. 

 

Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de optreeddatum 

De annuleringskosten bedragen 100% van de totale som van de 

opdracht. 
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Annulering door Richard Stooker Productions 

Richard Stooker is altijd gerechtigd het optreden te annuleren zonder 

schadevergoeding bij overmacht en onder de volgende voorwaarden: 

• Een TV-/ film opname; 

• Een optreden in het buitenland; 

• Een optreden voor een belangrijk/bekend persoon; 

• Bij ziekte. 

 

Richard Stooker Productions heeft in dit geval de volgende opties, 

nader te bepalen in overleg met de opdrachtgever: 

• Het optreden kan worden verplaatst op een door de 

opdrachtgever nader te noemen datum (met uitzondering van 

alle (Internationale & nationale feestdagen.) in overleg met 

Richard Stooker Productions. 

• De gage wordt volledig geretourneerd (mits er van te voren 

betaald is door de opdrachtgever. De opdrachtgever kan zelf 

op zoek gaan naar vervangend entertainment. 

• Richard Stooker Productions zal zich inspannen voor het 

zoeken naar een vervangend artiest.   

 

Toepasselijk recht en geschillen 

Op boekingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is 

Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende 

uit deze overeenkomsten zullen eveneens naar Nederlands recht 

worden behandeld. 

 

Richard Stooker Productions is gerechtigd de bepalingen van deze 

algemene voorwaarden te wijzigen. 

 

 
**Alle genoemde prijzen zijn exclusief de op dat moment geldende BTW 

 


