
  
   
 
 

Indien u vragen heeft, hoor ik ze graag. 
Indien er zich problemen voordoen omtrent deze voorwaarden, ga ik graag met 
u op zoek naar een oplossing. 

Algemene voorwaarden 

 

 Contract: Het contract dient binnen de 14 dagen ondertekend teruggestuurd te worden 
naar Jahon. Indien dit niet het geval is, staat het Jahon vrij de datum open te stellen 
voor andere opdrachten. Jahon zal als 2de partij ondertekenen en het contract digitaal 
terugzenden. Vanaf dan is de boeking definitief. 
 

 Contactpersoon: U zorgt er voor dat een contactpersoon op de dag van het optreden 
via mobiele telefoon bereikbaar is. 
 

 Parkeergelegenheid: Als organisator zorgt u voor een parkeerplaats, voldoende dicht 
bij de plaats van het optreden, zodat vlot kan worden in- en uitgeladen. Tevens zorgt u 
ervoor dat tijdens het optreden de auto (Ford Transit) kosteloos geparkeerd kan 
worden. 
Het vervoeren van de circustent gebeurt met behulp van een aanhanger.  

 Indien er lokaal route- of parkeerbeperkingen opgelegd zijn door enige overheid, zorgt 
u als organisator voor de nodige vergunningen opdat de auto met het materiaal van het 
optreden voor de duur van het in- en uitladen in de onmiddellijke omgeving van de 
plaats van het optreden geplaatst kan worden. 
 

 Veiligheid: Als organisator neemt u alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. U bent 
er onder meer voor verantwoordelijk dat onbevoegden geen toegang hebben tot het 
speeloppervlak/podium of de eventuele kleedkamer als het materiaal van de 
goochelaar daar voor, tijdens of na de voorstelling staat. 
 

 Annulering: Annuleren dient schriftelijk te gebeuren via email of brief. Voor 
annulatie tot 1 maand voor aanvang van de voorstelling wordt 25% van de gage 
aangerekend. Minder dan één maand tot 2 weken op voorhand 50 %. Bij annulering 
minder dan 2 weken op voorhand, zal de uitkoopsom 100% in rekening worden 
gebracht. Indien Jahon reeds de verplaatsing heeft gemaakt zullen de 
verplaatsingskosten steeds in rekening worden gebracht.  
 

 Planning: Aanvangs- en einduur dienen gerespecteerd te worden. Indien dit niet geval 
is staat het Jahon vrij de voorstelling in te korten of te annuleren tot een duur die hem 
toelaat aan zijn volgende contracten te kunnen voldoen, en dit met behoud van de 
uitkoopsom van de voorstelling. 
 

 Taal: De verbale acts van Jahon kunnen enkel in het Nederlands gespeeld worden.  
Indien er andere wensen zijn, dient dit op voorhand besproken te worden met Jahon. 
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 Opnames: Zonder schriftelijke toestemming is het is verboden video-opnames te 
maken van een voorstelling, dit met uitzondering van de mobiele acts en close up 
goochelen. Dit omvat ook de mogelijk filmpjes gemaakt met mobiele telefoons. 
Foto's maken is geen enkel probleem maar kan enkel vanuit het publiek en zonder 
flits. Het gebruik van zoomlenzen is niet toegestaan. 
 

 Promotie: Op www.goocheltheater.eu/promo/ is promotiemateriaal te vinden in de 
vorm van foto’s en filmpjes. Deze zijn vrij te gebruiken in functie van de bijhorende 
voorstelling of act van goochelaar Jahon.  

 Indien u Jahon vermeldt op uw eigen posters dient u het logo van Jahon hierbij te 
vermelden. Ook dit is vrij af te halen op bovenstaande website.   

 Van sommige voorstellingen is gratis promotiemateriaal beschikbaar is de vorm van 
affiches en flyers. Meer info kan u verkrijgen via Jahon.  
 

 Maaltijden: Als er meerdere vertoningen op één dag zijn ontvangt Jahon graag een 
kleine maaltijd. Jahon heeft geen allergieën en volgt geen speciale diëten.  
. 

 Nevenactiviteiten: In de zaal waar de voorstelling doorgaat, mogen tijdens de 
voorstelling geen andere activiteiten doorgaan (spelen, schmink, drankverdeling …). 
Dit met uitzondering van close up goochelen, straatanimaties en Sinterklaas/Kerstman 
bezoeken. 
 

 Naleving: Het staat Jahon vrij om bij het niet naleven van voorwaarden een 
voorstelling vroegtijdig stop te zetten. Dit met behoud van de uitkoopsom van de 
voorstelling. 
 

 

Facturatie voorwaarden  
1. Klachten dienen te geschieden binnen de acht dagen na facturatie. 2. Indien het bedrag van de factuur niet volledig werd vereffend binnen 
de dertig dagen na factuurdatum, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, door het enkele feit van de niet betaling, een intrest van 
10% per jaar worden aangerekend op het nog verschuldigd saldo. 3. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, in dergelijk geval bovendien, 
een schadevergoeding zal verschuldigd zijn van 20%, dit bij toepassing van het Burgerlijk Wetboek. 4. Partijen gaan er uitdrukkelijk over 
akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze, bij afwijking … … van het artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek, niet kan gewijzigd 
worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. 5. Elke betwisting in verband met de uitvoering van deze overeenkomst 
of deze algemene verkoopsvoorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Hasselt of van de Vrederechter van het 
kanton Bree. 

 


