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Jeroen De Caesemaeker 

Productie Demo's en E.P.'s: 

bandcoaching, opnametechniek,  

editing, effects, mixing, mastering 

�  Noendries 37 – 9000 Gent 

�  0497/43 99 90; 09/264 5264 

�   09/264 85 99 

�   www.metasound.be 

�  Info@metasound.be 

�  0888.329.760 

�  Argenta 979-2483661-78 

Overeenkomst 
 

Tussen de ondergetekenden MetaSound (Jeroen De Caesemaeker), en 

Naam: ............................................................................, tel: ............/............................, 

Adres: .........................................................................., GSM: ................/........................, 

E-mail: ................................................................................., eventueel handelend in naam van 

................................................................., hierna genoemd ‘opdrachtgever’, is overeengekomen: 

 

1. MetaSound engageert zich voor de opdrachtgever als opnameleider/.............................* voor de 

periode van ......../......../200.... tot en met ......../......../200.... . 

� Plaats van het gebeuren: ………………………………………………………………………, tel: …………/…………………………,  

Adres: ……………………………………………………………………………………………… (Eventuele korte wegbeschrijving 

onder 9). Deze locatie is te karakteriseren als zaal/tent/openlucht*, met een maximale capaciteit van 

ongeveer ………… personen. De organisator voorziet een degelijke waterdichte overdekking van de 

podiumruimte. In geval van beperkte parkeerruimte reserveert de opdrachtgever op voorhand een 

ruimte voor 2 personenwagens, en dit zo dicht mogelijk bij het podium. 

2. De frekwentie van opnamesessies in deze periode wordt bij benadering geschat op ........ per 

................, waarbij een maximum van ........ per ................ en/of ........ per ................ 

gehandhaafd wordt, tenzij (uitzonderlijk) in specifieke gevallen anders overeengekomen is. 

3. MetaSound zorgt wel/niet* voor de benodigde installaties m.b.t. zijn functie, zijnde: ........................ 

....................................................................................................................................

.......................................................................... . Indien niet, zorgt de artiest wel nog voor 

........................................................................................................... . Voor het overige 

� zorgt de opdrachtgever zelf voor de benodigde installaties. 

� contacteert de opdrachtgever/ MetaSound* een externe persoon/firma* die dit verzorgt. Deze is: 

Naam: ..................................................................., tel: ............/............................, 

Adres: ................................................................................................................... . 

Er wordt zo nodig een afzonderlijke overeenkomst gesloten tussen de firma en de opdrachtgever. 

4. De opdrachtgever zorgt ervoor dat, al dan niet via de externe organisator, alle faciliteiten aanwezig zijn 

voor MetaSound zodat deze zijn taak naar behoren kan uitvoeren, vrij van organisatorische zorgen. Deze 

faciliteiten impliceren (kruis aan): 

� Een voldoende hoeveelheid water en/of frisdrank (voor optredens: minstens 2 consumpties/uur, 

eventueel via drankbonnetjes), bij opnameruimte/studio. 

� Een (eenvoudige) maaltijd voor zover opnamesessies de gangbare etenstijden zouden omvatten. 

5. De opdrachtgever betaalt ten laatste .................................................................................. 

€.................... voor de geleverde prestatie, €................ voor de benodigde installaties en 

€............... voor de verplaatsingskosten, in totaal dus €...................., aan MetaSound. Hiervan wordt 

€...............  als voorschot betaald ten laatste onmiddellijk na de eerste opname. 

6. De opdrachtgever staat toe dat eventueel fragmenten van de muziek van de artiest als promotie 

gepubliceerd worden op de website van MetaSound. Deze fragmenten mogen maximum 1 minuut lang 

zijn. Als tegenprestatie wordt op dezelfde webpagina een link voorzien naar de website van de artiest. 

7. Wanneer één van beide partijen deze overeenkomst wenst op te zeggen voor het einde van de periode 

onder art.1, geldt een uitloopperiode van ....................................................................., of de 

                                                 
* Schrappen wat niet past en/of aanvullen 
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einddatum in art.1 wanneer deze periode korter is dan de uitloopperiode. Gedurende deze periode blijft 

de opzeggende partij de andere partij ondersteunen. Dit betekent dat MetaSound als opzeggende partij 

alle voor hem vastgelegde optredens onder exact dezelfde voorwaarden van deze overeenkomst blijft 

doen, of dat de opdrachtgever als opzeggende partij alle voor MetaSound vastgelegde optredens met 

hem blijft doen. Anders is er sprake van contractbreuk en gelden art.8C en 8D met een schadevergoeding 

van 50% per optreden dat MetaSound verliest. Wel kan met akkoord van beide partijen een nieuwe 

overeenkomst uitgewerkt worden indien dit voor beide voordelig zou zijn. 

8. Algemene bepalingen m.b.t. organisatiekosten, onvoorziene omstandigheden, schade en geschillen* 

A. Alle kosten voor publiciteit, taksen, auteursrechten (SABAM), vergunningen etc. bij optredens vallen ten laste van de 

organisator (KB 29/11/1969). De organisator is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de vereiste vergunningen. De 

opdrachtgever bezorgt de organisator eventueel een lijst van de gebrachte muziek wanneer het optreden beëindigd is. 

B. De opdrachtgever verklaart voldoende bekend te zijn met de prestaties van MetaSound. MetaSound verzorgt zijn optreden 

naar goede zeden en gewoontes en naar best vermogen en verplicht zich ertoe de instructies van de opdrachtgever op te volgen, 

voor zover deze geen afbreuk doen aan de artistieke prestatie. MetaSound kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor 

eventuele geluidsoverlast, materiële schade op de plaats van optreden of ongevallen met publiek. Elke vorm van materiële schade 

aan de apparatuur van MetaSound die niet voortkomt uit normaal gebruik van het materiaal (diefstal, relletjes in het publiek 

e.d.) valt onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en zal worden aangerekend naar heersende marktprijzen. 

C. Indien door onvoorziene omstandigheden (ongeval, ziekte, overlijden, overmacht) MetaSound niet kan optreden, zal deze de 

opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en zal MetaSound niet uitbetaald worden. Er kan geen 

schadevergoeding geëist worden. Bij noodzaak van wijziging van de programmatie (aanvangsuur, duur,…) kan MetaSound in 

overeenstemming met de opdrachtgever beslissen tot aanpassing van bovenvermelde afspraken, voor zover deze geen afbreuk 

doen aan de artistieke prestatie. Bij afgelasten van een optreden, dient de opdrachtgever dit tenminste 48u op voorhand te laten 

weten. Zoniet wordt een schadevergoeding van 50% aangerekend. 

D. Bij het niet naleven van welke bepaling uit deze overeenkomst dan ook, kan MetaSound eenzijdig beslissen tot afgelasting van 

deze overeenkomst. Bij wanbetaling zal van rechtswege zonder ingebrekestelling het te vergoeden bedrag verhoogd worden met 

10% en met 2% per maand. Alle kosten in deze zaak, alsmede deze om de in gebreke zijnde partij tot nakoming van alle 

verplichtingen te noodzaken, zowel in als buiten rechten, komen ten laste van de overeenkomst brekende partij. Deze is er aan 

gehouden in de meest uitgebreide zin alle schade te vergoeden die voor de andere partij ontstaat. Bij ontstaan van enig geschil 

zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd. 

9. Opmerkingen 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................  

 

Opgemaakt te ........................................................... op ......../......../200.... in  .... exemplaren. 

Iedere partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. 

Voor akkoord:  De opdrachtgever,    MetaSound, 

 

 

........................    ............. 

                                                 
* Opgemaakt naar Burgerlijk Wetboek, art.1146-1155 


