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De hieronder genoemde Algemene Bepalingen zijn de benodigdheden voor het welslagen van 
een optreden van HOTTUB HEROES. Uiteraard houden wij rekening met de (on)mogelijkheden 
van iedere locatie. Mochten er gedurende het doornemen van de rider knelpunten ontstaan, 
gelieve zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Op deze manier kunnen we samen op 

zoek naar een oplossing. Deze Algemene Bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van het 
contract aangaande het optreden van HOTTUB HEROES. 
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Kleedruimte 
 

Vereist:  

 Afsluitbare kleedkamer (Indien de kleedkamer niet afsluitbaar is, is de organisatie 
verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijke eigendommen).  

 Goede verlichting  

 7 Zitplaatsen  

 Geen toegang voor mensen anders dan de organisatie 
 
Gewenst: 

 Aanwezigheid van stromend water  

 Toilet  

 Spiegel  
 Stopcontacten 

 6 handdoeken 

 
 
Catering 
 
Vereist: 

 Zaal: Tijdens en rondom het optreden voldoende drank consumpties (tenminste 2 
consumpties per persoon per uur aanwezigheid) 

 Podium: 6 Flessen koolzuur loos water (1/1.5 L) 

 Kleedruimte: 6 Flessen koolzuur loos water (1/1.5 L) 

 Kleedruimte: 6 Flessen frisdrank Cola/Fanta/Ice Tea (1/1.5 L)  

 Kleedruimte: 1 Krat bier  

 Kleedruimte: 1 Fles sterk (whiskey/wodka) 

 Maaltijden voor band en crew indien de opbouw, productie en/of afbouwtijden 
binnen de normale eettijden vallen (Tussen 16:30-20:30). Bij voorkeur een gezonde 
maaltijd. 

 
 
Gewenst:  

 Kleedruimte: Chips  

 Kleedruimte: Broodjes/krentenbollen  

 Kleedruimte: Diverse snacks 

 Kleedruimte: Fruit 
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Algemeen 
1. DE OPDRACHTGEVER beschikt over de voor het optreden vereiste vergunningen en draagt 

er zorg voor dat de inrichting van de zaal voldoet aan alle daarop betrekking hebbende 
wettelijke regels en overige van toepassing zijnde voorschriften. Indien er sprake is van 
geluidsrestricties dient de band hierover tijdig ingelicht te worden.  
 

2. DE OPDRACHTGEVER is aansprakelijk voor iedere schade die aan de persoon of goederen 
van DE ARTIESTEN en zijn productiemedewerkers zou worden toegebracht door DE 
OPDRACHTGEVER, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers en/of het 
publiek. DE OPDRACHTGEVER vrijwaart DE ARTIESTEN van aanspraken van derden ter zake 
en DE OPDRACHTGEVER zal deze schade vergoeden en zich tegen deze aansprakelijkheid 
adequaat verzekeren. Dit geldt ook voor het gooien van drank richting het podium waarbij 
extra schoonmaakkosten doorberekend zullen worden op de factuur. 

 
3. Het podium is alleen toegankelijk voor DE ARTIESTEN en productiemedewerkers, zowel 

tijdens als voor en na het optreden, zolang als er nog objecten van DE ARTIESTEN op het 
podium aanwezig zijn. Uitzonderingen altijd in overleg. 

 
4. DE OPDRACHTGEVER gaat hierbij ook akkoord met de bijgevoegde Technische Rider.  

 
   Parkeren 

5.            HOTTUB HEROES + Crew reizen met een bandbus (L: 5.30M / H: 2.40M), personen 
auto en een personenbusje (L: 5.00M / H: 2.00M), waarbij de bandbus zo dicht 
mogelijk bij het podium moet komen voor laden/lossen. De bus dient te kunnen 
laden/lossen & geparkeerd te kunnen worden op een verhard wegdek (asfalt, 
rijplaten enz). Alle eventuele kosten door b.v. wegzakken van de bus zijn voor de 
opdrachtgever.  
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