ALGEMENE RIDER THE PIANOMAN & FRIENDS
Dit is de algemene rider van The Pianoman & Friends. Deze algemene rider vormt (samen met de
algemene voorwaarden) onlosmakelijk onderdeel van elke boekingsovereenkomst. Als u vragen
heeft over onze algemene rider dan kunt u altijd contact opnemen via
info@thepianomanandfriends.nl
TIJDSPLANNING
- Locatie en podium of plaats zijn ten minste 2 uur voor aanvang optreden toegankelijk voor de
techniek van The Pianoman & Friends.
LOCATIE
- Locatie moet rollend toegankelijk zijn: de aanvoerende vloer is gelijkvloers en vrij van obstakels
(zoals drempels, trappen, hellingen, onverharde weg, etc.) met een lengte van maximaal 25
meter van de laad-/losplek tot podium of plaats.
- Indien er obstakels zijn of bij een aanvoerroute langer dan 25 meter levert OPDRACHTGEVER
tenminste 2 nuchtere crewleden voor hulp tijdens op- én afbouwwerkzaamheden.
- The Pianoman & Friends tilt geen apparatuur over trappen.
TRANSPORT & PARKEREN
- Parkeerplaatsen in de directe nabijheid (< 100 meter) van het podium met plaats voor
tenminste 2 personenauto’s.
- Parkeerplaats voor de laadbus direct naast locatie.
- Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van The Pianoman & Friends, alles daarbuiten (zoals
tol en heffingen) zijn voor rekening van OPDRACHTGEVER.
PODIUM OF PLAATS
- Overdekt en met afmetingen van minimaal 4 x 2 meter voor twee muzikanten. Wanneer de
band uit meer dan twee muzikanten bestaat is er meer ruimte nodig. Neem dan contact met
ons op voor de afmetingen.
- Rondom het podium of plaats ten minste 1 meter overdekt vrijhouden voor PA en speakers.
STROOM
- 2x 230 V, 16 A, C.E.E. Norm, volledig gescheiden van andere elektriciteitsvoorzieningen.
- De stroomvoorziening mag nimmer onderbroken worden. Eventuele schade hierdoor ontstaan
aan apparatuur is voor rekening van de OPDRACHTGEVER.
- Stroomaansluiting wordt geleverd binnen 5 meter van het podium of plaats.

VEILIGHEID
- De opdrachtgever staat vanaf het moment van aankomst van The Pianoman & Friends garant
voor de veiligheid van muzikanten, technici en apparatuur van The Pianoman & Friends.
CATERING
- Warme, gezonde maaltijden (geen snacks) voor de muzikanten en technici indien The Pianoman
& Friends voor 19.00u aanwezig dienen te zijn.
Zijn er problemen of vragen aangaande logistiek, stroom, podium, locatie, eventuele afwijkingen
op de rider of wat dan ook, neem dan altijd ruim van te voren contact op met The Pianoman &
Friends via info@thepianomanandfriends.nl of 0162 23 83 52.

01-01-2022

