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1.	  Kleedkamer	  
	  
Een	  kleedkamer	  voor	  drie	  personen.	  Deze	  ruimte	  hoort	  proper,	  comfortabel	  en	  verlicht	  te	  zijn,	  de	  kamer	  moet	  kunnen	  
gesloten	  worden.	  Wanneer	  de	  artiest	  aankomt	  kan	  de	  kleedkamer	  alleen	  door	  de	  artiest,	  crew	  en	  gevolg	  gebruikt	  worden.	  
Hoort	  zich	  in	  de	  kleedkamer	  te	  bevinden:	  een	  koelkast,	  een	  toilet,	  kapstokken,	  glazen	  en	  tassen,	  3	  stopcontacten,	  een	  tafel	  en	  
stoelen,	  warm	  en	  koud	  water,	  kleine	  handdoeken	  voor	  drie	  personen.	  	  

	  

2.	  Veiligheid	  
	  
De	  sleutel	  van	  de	  kleedkamer	  word	  afgegeven	  aan	  de	  artiest	  bij	  aankomst.	  Als	  er	  geen	  sleutel	  is,	  zal	  de	  promotor	  
verantwoordelijk	  zijn	  voor	  al	  de	  bezittingen	  van	  de	  artiest	  en	  zijn	  crew.	  	  
	  
	  

3.	  Gastvrijheid	  	  
	  
Vanaf	  het	  moment	  dat	  de	  artiest	  aankomt,	  horen	  de	  volgende	  beschikbaar	  te	  zijn	  in	  de	  kleedkamer:	  	  

• sandwiches	  voor	  drie	  personen	  bij	  aankomst	  	  

• een	  mandje	  seizoensfruit/snacks/chips/chocolade/	  	  

• koffie	  	  

• 8	  pintjes	  

• 2	  liter	  frisdrank	  

• 3	  liter	  platwater	  	  

• De	  promotor	  zal	  voor	  3	  kwalitatieve	  maaltijden	  zorgen	  minstens	  30	  tot	  40	  minuten	  voor	  of	  achter	  het	  optreden.	  Dit	  
kan	  ter	  plaatse	  zijn	  of	  in	  een	  restaurant	  dichtbij	  de	  locatie	  van	  het	  optreden.	  	  
Opgelet:	  1	  artiest	  is	  allergisch	  aan	  gekookte	  groenten	  en	  aan	  rauwe	  tomaten.	  Graag	  een	  salade	  voorzien	  
zonder	  tomaat	  met	  vlees	  of	  vis.	  	  	  

	  

	  

	  
Nota:	  deze	  rider	  maakt	  deel	  uit	  van	  het	  bijhorende	  contract.	  Het	  werd	  opgesteld	  zodat	  de	  prestatie	  vlot	  en	  geslaagd	  
zou	  zijn	  voor	  de	  artiest	  en	  de	  promotor.	  Alles	  wat	  vermeld	  word	  in	  deze	  rider	  zal	  geregeld	  en	  betaald	  worden	  door	  
de	  promotor.	  Vooraleer	  wijzigingen	  aan	  te	  brengen,	  worden	  die	  besproken	  met	  de	  artiest	  of	  zijn	  vertegenwoordiger.	  	  

	  


