
      Management Rudi Rozenberg: 
  management@rudirozenberg.nl 
  06 215 949 82 (Rick van der Graaf) 

Voor gelezen en akkoord:  (naam) _________________________ Handtekening: _________________________ 

  

RUDI ROZENBERG 
Algemene Rider 
 
Allereerst onze hartelijk dank voor het boeken van een sensationele Rudi Rozenberg Show! Om de boeking zo goed 
mogelijk te laten verlopen hebben wij het een en ander samengevat in deze rider. Mocht er onverhoopt niet kunnen 
worden voldaan aan één van de genoemde punten, neem dan contact op met het management van Rudi Rozenberg.  
Mail: management@rudirozenberg.nl of telefoon: 06 215 949 82 
 
Bij eventuele buitenlands en/of t.v. optreden c.q. opname van Rudi Rozenberg op de overeengekomen datum (data) heeft 
de Opdrachtgever het recht onderhavige overeenkomst kosteloos te annuleren. De Opdrachtgever heeft evenwel het recht 
een nieuwe datum (data) voor een optreden tegen dezelfde voorwaarden en bepalingen vast te leggen. 
 
1. Opbouw & afbouw apparatuur / stroombepaling / wachturen: 
1a. Aankomst technici tbv optreden Rudi Rozenberg: circa 1 uur voor aanvang van het optreden. Indien er sprake is van 
slechte bereikbaarheid van het podium (meer dan 10 meter loopafstand naar het podium of i.g.v. aanwezigheid van 
traptreden) dient De Opdrachtgever voor aanvang en na afloop voor minimaal 2 stevige, nuchtere stagehands te zorgen. 
Trappen, obstakels en dergelijke dienen altijd gemeld te worden aan het management van Rudi Rozenberg. Indien e.e.a. niet 
is gemeld en schriftelijk door het management van Rudi Rozenberg is goedgekeurd, heeft deze het recht het optreden niet 
plaats te doen vinden. 
 
1b. Indien de Opdrachtgever het geluid vroeger opgesteld wil hebben staan dan overeengekomen en later dan meteen na 
het optreden afgebroken wil hebben, dient dit met het management van Rudi Rozenberg vooraf (minimaal 24 uur) te worden 
overlegd. Hiervoor zullen wachturen in rekening worden gebracht. De gevraagde stroomaansluitingen dienen bij aankomst 
van de crew gebruiksklaar bij het podium aanwezig te zijn.  
 
1c. In/doorprikken op de aanwezige installatie kan alleen na schriftelijke toestemming van het management van Rudi 
Rozenberg. Standaard komt Rudi Rozenberg  met een monitor-set welke ingeprikt wordt op het aanwezige geluid.  
 
2. Podium : 
De Opdrachtgever draagt zorg voor een podium van minimaal 4 x 3 x 1 meter. Deze dient te zijn voorzien van een balletvloer 
of in elk geval zonder oneffenheden, losliggende delen, openingen of kieren. 
 
3. Kleedkamer: 
3a. De Opdrachtgever draagt zorg voor een afsluitbare en rookvrije kleedkamer. De kleedkamer is alleen beschikbaar voor 
artiest/crew en is voorzien is van: verwarming, verlichting, een grote passpiegel, stopcontact, 2 handdoeken (geen 
theedoeken), stromend koud en warm water, toilet, tafel en stoelen berekend op minimaal 3 personen. 
3b. In de kleedkamer dienen de volgende consumpties aanwezig te zijn: 3 halve liter flesjes Spa Blauw, diverse frisdranken, 
koffie en thee. Indien mogelijk graag twee volle bierpullen die gebruikt kunnen worden tijdens het optreden.  
 
4. Veiligheid: 
Indien de veiligheid van Rudi Rozenberg, medewerkers, en/of publiek niet gewaarborgd kan worden is Rudi Rozenberg 
gerechtigd definitief het optreden te stoppen met behoud van volledige gage. Voor het overige dient u Rudi Rozenberg en 
zijn management te vrijwaren van alle aanspraken door derden. Indien er schades aan geluidsapparatuur en/of eigendommen 
van Rudi Rozenberg veroorzaakt worden door derden, is dit voor rekening van de Opdrachtgever, te vergoeden binnen 1 
maand na het optreden tegen nieuwwaarde. 
 
5. Parkeerplaats: 
De Opdrachtgever draagt zorg voor 2 gereserveerde parkeerplaatsen in de directe omgeving van de locatie. Indien men op 
locatie alleen betaald kan parkeren zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever. 
 
6. Interviews & audio- en video-opnames : 
Deze zijn zonder schriftelijke toestemming van het management van Rudi Rozenberg niet toegestaan. 
(Neem daarvoor contact op met management@rudirozenberg.nl ) 
 
Mochten er vragen zijn omtrent deze bepalingen, dan dient er contact te worden opgenomen met de het management van 
Rudi Rozenberg. Bij het niet correct nakomen van deze bijzondere bepalingen is het management gerechtigd - met behoud 
van volledige gage – voormeld optreden geen doorgang te laten vinden. 
De Opdrachtgever verplicht zich dit contract en bijbehorende bescheiden binnen 7 dagen, deugdelijk en rechtsgeldig 
ondertekend, aan het management van Rudi Rozenberg te retourneren. Ondertekenaar verklaart namens de opdrachtgever 
hierbij tekenbevoegd te zijn. 
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