
    

    
   RIDER VIRATO  

1.  Algemeen: 
 

1A) De opdrachtgever draagt zorg voor minimaal 1 gereserveerde parkeerplaats in de 
directe omgeving van de locatie. Indien men op locatie alleen betaald kan parkeren zijn 

deze kosten voor rekening van de opdrachtgever. 
 

1B) Opdrachtgever verleent tenminste max. 5 gastenlijst plekken aan artiest. (Gebruik 
hier van staat niet vast) 

 
1C) De veiligheid van de eigendommen van de artiest worden gewaarborgd. Dus bij 

voorkeur is er een backstage ruimte aanwezig. 
 

1D) Artiest moet kunnen worden begeleid van en naar de DJ stage. 
 

1E) Artiest zijn veiligheid moet gewaarborgd zijn op de locatie. 
 
 

2.  Technische Rider: 
 

2A) 2 of 3x CDJ-2000 Nexus van PIONEER. Indien niet mogelijk geef dit dan z.s.m. aan. 
 

2B) 1x mixer van het merk PIONEER type: DJM 900 Nexus. 
 

2C) Linkkabel die gelinkt is bij aan komst van de Artiest. Zie hier onder de link wensen: 
 

 
 

2D) 1x Monitor luidsprekers, voorzien van een regelbaar volume en bij voorkeur apart 
versterkt en aangesloten op de DJM 900 Nexus. 

 
2E) 1x Microfoon, het liefst draadloos! Stel, draadloos is niet mogelijk, dan is dit niet zo’n 

probleem! Graag wel van te voren aangeven indien verandering. 
 

2F) De DJ-setup staat op een plaats die alleen toegankelijk is voor 
productiemedewerkers. Dus niet voor het publiek! 

 
2G) Tijdens de show worden er geen mensen in de buurt, op het podium of achter de DJ- 

setup toegestaan. Tenzij er toestemming van de artiest (VIRATO) is. 



 
 

3.  Hospitality Rider: 
 

Opdrachtgever verzorgt voor voldoende drinken tijdens optreden bestaande uit: 
 

3A) 1L fles Cola of 5 consumptiebonnen of 3 kleine Cola flesjes (geen blikjes!). 
 

4.  CORONA Rider: 
 

4A) Kinderen en Volwassenen zijn verplicht 1,5m afstand te houden van VIRATO. 
 

4B) Indien er contact word gezocht met VIRATO dient men een mondkapje te 
dragen. 
 
 
 
 

Mochten één of meerdere van deze voorwaarden uit deze Rider ontbreken en of mochten  
hierdoor ter plaatse problemen ontstaan, zal VIRATO het recht behouden om het optreden te 
beindigen/annuleren. 
 
VIRATO zal bij het niet naleven van deze rider, uitbetaald worden door de opdrachtgever.  
E.v.t gewerkte uren door VIRATO zullen aan opdrachtgever worden doorberekend. 
Aanbetalingen zullen comform deze voorwaarden niet worden gerestitueerd. 
 
Graag contact opnemen voor eventuele aanpassingen. 
 
Viggo Smit (DJ Virato): 
T: 0637571280 
E: Info@djvirato.nl  
 
 
 
Graag de rider(voorwaarden) met handtekening binnen 14 werkdagen terug sturen. 
Hiermee gaat u akkoord met de voorwaarden. (Dit contract bevat 
geheimhoudingsplicht!) 
 
 
Date of signing:___________  
 
 
Opdrachtgever name:___________________                Artist name: DJ Virato (Viggo Smit) 
 
 
Opdrachtgever signature:_________                              Artist signature:____________  

 


