Overeenkomst en opgave gegevens, gageverklaring artiesten
1 Gegevens van de artiest
Naam, voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Land (bij buitenlands adres)
Telefoonnummer

Email

Geb. datum (dd-mm-jjj)

Sofi-nummer/BSN

IBAN

Datum optreden

Overeengekomen bruto gage excl. Btw
2 Bent u zelfstandig ondernemer?
⃝
Ja, ik ben zelfstandig ondernemer.
Er ontstaat dus géén dienstbetrekking. Ik maak géén gebruik van de artiestenregeling. Ik laat geen loonheffingen
afdragen en ben niet verzekerd voor de werknemersverzekering. Ga door naar 2a
⃝
Nee, ik ben geen zelfstandig ondernemer. Ga door naar 3
2a Maakt U gebruik van de kleine ondernemersregeling (KOR) ? Toelichting op belastingdienst.nl/KOR
⃝
Ja, ik stuur het CME een factuur zonder BTW.
Ga door naar 5
⃝
Nee, ik stuur het CME een factuur met BTW en vermelding van mijn BTW nummer.
Ga door naar 5
3 Maakt u gebruik van de artiestenregeling ?
⃝
Ja. Het CME zal loonbelasting en werknemerspremies inhouden volgens wettelijke regels.
⃝
Nee.
Ga door naar 4

Ga door naar 3a

3a Maakt u gebruik van de kleine vergoedingsregeling (KVR) ? Toelichting op belastingdienst.nl/KVR
⃝
Ja. Het CME berekent geen loonheffingen over maximaal € 163,- per artiest per optreden.
⃝
Nee.
Ga door naar 4

Ga door naar 5

4 Bent u woonachtig in het buitenland?
⃝
Ja, ik ben woonachtig buiten Nederland. Mijn gage kan bruto worden uit betaald.
⃝
Nee.
Ga door naar 5

Ga door naar 5

5 Ondertekening
⃝
Ik voeg een geldig kopie van mijn legitimatie/ID toe.
⃝
Een geldig kopie van mijn legitimatie/ID is reeds in uw bezit.
⃝
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (zoz) zoals deze zijn gepubliceerd op http://www.muziekindecathrien.nl

Handtekening

__________________________________ Datum _______________________

PS Indien u dit formulier onjuist of onvolledig invult, past het CME het anoniementarief van 52% toe. Voor Ned. Artiesten
berekent het CME dan over de hele gage ook premies werknemersverzekeringen. Ook wordt geen rekening gehouden met de
kleine vergoedingsregeling. Stuur het ingevulde en getekende formulier + kopie legitimatie en de evt. factuur uiterlijk 30
dagen na optreden naar penningmeester@muziekindecathrien.nl Opdrachtgever is: St. Collegium Musicum Eindhoven,
Begijnenhof 2 5611 EL Eindhoven Loonheffingsnummer 009321792L01

Algemene voorwaarden voor artiesten welke optreden in opdracht van het Collegium
Musicum Eindhoven (CME) in het kader van de concertserie "Muziek in de Cathrien".
1. Artiesten vullen per optreden het formulier zoals dat hierbij als bijlage is gevoegd naar waarheid in. Bij optreden als
zelfstandige (zie onder 2.) wordt deze getekend meegestuurd. Daarnaast kan een rekening worden verstuurd. De gegevens
worden vertrouwelijk behandeld volgens het CME AVG-protocol.
2. Een zelfstandige kan zelf kiezen welke opdracht hij aanneemt en voor wie hij werkt. Bij ensemble-uitvoeringen worden
natuurlijk wel de aanwijzingen van de dirigent opgevolgd, maar daarbuiten heeft de artiest alle vrijheid om zelf te bepalen hoe
hij het werk uitvoert.
Bij werken als zelfstandige geldt de "voorbeeldovereenkomst artiestenregeling individueel, Beoordeling Belastingdienst nr.
9101586370-1 | 07 – 10 – 2015." De relevante onderdelen hiervan zijn in onze overeenkomst opgenomen. Bij werken als
zelfstandig artiestengezelschap geldt de "voorbeeldovereenkomst artiestenregeling gezelschap, Beoordeling Belastingdienst nr.
9101586370-2 | 07 – 10 – 2015". ." De relevante onderdelen hiervan zijn in onze overeenkomst opgenomen, doch wordt in
plaats van "de artiest", "het gezelschap" bedoeld. Deze voorbeeldovereenkomsten zijn terug te vinden op de website van de
belastingdienst.
3. Kopie van een paspoort die al eerder aan het CME zijn gestuurd hoeven niet nogmaals te worden opgestuurd.
4. Als een bruto vergoeding is afgesproken, betreft dit in een bruto bedrag, excl. BTW.
Bij een gageverklaring is dit het bruto salaris en houdt de CME loonbelasting en werknemerspremies in volgens wettelijke regels.
Er wordt van uitgegaan dat de artiest akkoord gaat met het maximale bedrag van de kleine vergoedingsregeling. Indien de
artiest hiervan wil afwijken komen bijkomende kosten ten laste van de gage. De vergoeding wordt per bankoverschrijving
voldaan, binnen 30 dagen na het optreden c.q. het aanleveren van alle gegevens.
5. Bij artiesten wonend buiten NL kan in het algemeen het bruto bedrag netto worden uitbetaald.
6. Als wordt gerepeteerd op een andere dag dan de uitvoering, mag het CME een deel van de vergoeding als repetitievergoeding
aanmerken.
7. Bij optreden als zelfstandige is de artiest verantwoordelijk voor het correct hanteren van de BTW-regels en -tarieven.
8. Bij verloning ontvangt de artiest een jaaropgave na afloop van het kalenderjaar. Op verzoek ontvangen ook artiesten wonend
buiten Nederland een jaaropgave.
9. Als een "all-in" vergoeding is afgesproken, ofwel "bruto-bruto", betekent dit inclusief BTW, reiskosten en werkgeverslasten.
10. Als er een reiskostenvergoeding is afgesproken wordt uitgegaan van het openbaar-vervoer (OV-) tarief of € 0.19 per
kilometer. Tegen overlegging van een vervoersbewijs kan dit netto worden vergoed, anders is de verrekening als volgt:
- bij een gageverklaring: de vergoeding wordt opgeteld bij het bruto-loon.
- bij optreden als zelfstandige:
- met OV: het OV-tarief is inclusief 9% BTW. Deze moet eerst van de OV-kosten worden afgetrokken;
vervolgens worden deze kosten bij de vergoeding opgeteld, en over dit totaal wordt de BTW berekend.
- met ander vervoer: verrekening tegen € 0,19 per kilometer + BTW
11. Indien de artiest de benodigde gegevens en documenten 6 maanden na de uitvoering nog niet heeft aangeleverd vervalt het
recht op een vergoeding.
12. De kosten te heffen door de BUMA komen voor rekening van het CME.
13. De artiest verplicht zich naar beste kunnen op te treden.
14. Het CME verklaart met de prestaties van de artiest bekend te zijn.
15. De artiest is verplicht tijdig aanwezig te zijn volgens de afspraken die daarover zijn gemaakt, behoudens overmacht.
16. Het CME mag foto's en geluidsopnamen voor eigen gebruik maken, echter video-, radio- of TV-opnamen worden niet zonder
toestemming van betrokkenen gemaakt, zie ook het AVG protocol.
17. Indien het optreden niet gerealiseerd kan worden als gevolg van overheidsbevel of als gevolg van overmacht, zijn het CME
en de artiest gerechtigd de onderhavige - mondelinge of schriftelijke - overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
18. Het optreden vindt plaats in de Catharinakerk, Begijnenhof 2, 5611 EL Eindhoven, Nederland, tenzij anders
overeengekomen.
19. Het toezenden van het formulier "Overeenkomst en opgave gegevens, gageverklaring" namens het CME impliceert
opdrachtverlening door het CME.
20. Deze voorwaarden gelden tenzij er expliciet andere afspraken zijn gemaakt.

