CONTRACT VOOR COPRODUCTIE MET TICKETVERKOOP VIA DE
TICKETSERVICE VAN CC DE KRUISBOOG
georganiseerd door derden in
Polyvalente Theaterzaal / Theaterzaal / zaal Manège
van CC De Kruisboog
tussen:

AGB Tienen, Cultuurcentrum De Kruisboog
St. Jorisplein 20, 3300 Tienen

en

……………………………………………………………………………………….………………………

vertegenwoordigd door …………………………………………………………………………………………….
Rechtsvorm (VZW, feitelijke vereniging, BVBA,…): ..................................................................................
BTW-nummer (indien van toepassing): ..................................................................................
Adres: .........................................................................................................................................
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel: ……………………………………………….

Fax: ……………………………………………………………..

Website: ……………………………………………………………………………………………………………………….
hierna genoemd de medeorganisator
wordt een overeenkomst inzake coproductie gesloten volgens onderstaande bepalingen:

Artikel 1: Omschrijving van de activiteiten waarvoor CC De Kruisboog de ticketverkoop (mede) realiseert
CC De Kruisboog zal als coproducent de ticketverkoop (mede) realiseren voor:
…………………………………………………………………………………………………………………….. activiteit,
op ………………………………………………………………… datum, om …………………………………. uur.
op ………………………………………………………………… datum, om …………………………………. uur.
op ………………………………………………………………… datum, om …………………………………. uur.
op ………………………………………………………………… datum, om …………………………………. uur.
Deze activiteit(en) vind (t)(en) plaats in theaterzaal / polyvalente theaterzaal / zaal Manège van CC De
Kruisboog.

Artikel 2 § 1 : Tickets, prijszetting, verkoopsperiode
De genummerde toegangstickets worden aangemaakt volgens het bestaande zaalplan door
Cultuurcentrum De Kruisboog en verkocht door CC De Kruisboog, mits betaling van volgende commissie:
- medeorganisatoren van categorie A:
0,25 Euro per verkocht ticket
- medeorganisatoren van categorie B:
0,50 Euro per verkocht ticket
- medeorganisatoren van categorie C:
1 euro per verkocht ticket
- medeorganisatoren van categorie D:
2 euro per verkocht ticket
De ticketprijs (inclusief 6% btw) is de prijs die de medeorganisator in de eigen publicaties hanteert,
namelijk,
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..
Er kan door de medeorganisatoren ook gekozen worden voor tickets in vrije zit of staanplaatsen via de
ticketservice van CC De Kruisboog. In dat geval wordt het aantal te verkopen tickets vastgelegd op ………
tickets.
Artikel 2, § 2 : Contingentering
Enkel CC de Kruisboog kan instaan voor de verkoop tickets voor deze manifestatie.
Artikel 3 : Omschrijving van de verkoopskanalen
De verkoop van tickets gebeurt via CC De Kruisboog.
Tickets kunnen besteld worden via de website van CC De Kruisboog in vrije zit of op nummer. Mensen die
niet online kunnen bestellen, zijn welkom tijdens de openingsuren aan de balie van CC De Kruisboog.
De betaling van de tickets gebeurt via deze ticketservice.
De rapportering van de ticketverkoop gebeurt door CC De Kruisboog aan de medeorganisator op wekelijkse
basis en gedurende de laatste week voordat de activiteit plaats vindt, dagelijks.
CC De Kruisboog reserveert …………… tickets (gastenplaatsen) op naam van de medeorganisator voor
personen die zich daarvoor aanbieden op de avond van de voorstelling. De medeorganisator is
verantwoordelijk voor de verdeling van deze gastenplaatsen.
In functie van de avondkassa haalt de medeorganisator de lijst met betaalde tickets bij de balie van CC De
Kruisboog en dit ten laatste voor 15.00u van de laatste werkdag voor de dag van de voorstelling. Tevens
worden op dat moment de nummers van de vrije plaatsen doorgegeven zodat de medeorganisator bij zijn
avondkassa deze plaatsen nog cash kan verkopen.
De ticketverkoop start op …………………………………………………………….………. (datum)

en wordt afgesloten op

………………………………………………………………………………………………….……….. (datum) om ………………….. (uur).
De medeorganisator staat zelf in voor de avondkassa en de controle van de toegangstickets.

Artikel 4: Financiële afhandeling van de ticketverkoop
De financiële afrekening gebeurt na het evenement, binnen de 7 werkdagen na de laatste voorstelling.

De volledige ticketverkoop wordt opgenomen in de boekhouding en btw-aangifte van CC De Kruisboog.
CC De Kruisboog stort een gedeelte van de opbrengst door aan de medeorganisator. Indien de
medeorganisator indiener is van periodieke btw-aangiften, reikt de medeorganisator hiervoor een factuur
uit aan CC De Kruisboog. Indien de medeorganisator geen indiener is van periodieke btw-aangiften reikt
AGB Tienen een creditnota uit.
Het gedeelte van de opbrengst dat door CC De Kruisboog aan de medeorganisator wordt doorgestort, is
gelijk aan de volledige ticketverkoop inclusief btw, verminderd met de commissie bedoeld in artikel 2, §1,
het tarief voor het gebruik van de infrastructuur en eventuele andere kosten die CC De Kruisboog heeft
gedragen voor de betreffende productie.
Verbruikte dranken worden desgevallend door CC De Kruisboog afzonderlijk aan de medeorganisator
gefactureerd.
Artikel 5 : Ingebrekestellingen
CC De Kruisboog draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade opgelopen door deelnemers aan een
evenement/activiteit waarvoor via de balie en ticketservice van CC De Kruisboog tickets gekocht of
activiteiten geboekt zijn. De aansprakelijkheid voor technische problemen bij de ticketservice zelf ligt bij de
provider van het ticketingsysteem. Deelnemers dienen bij technische klachten de provider te contacteren.
CC De Kruisboog is niet aansprakelijk voor de effectieve organisatie van de voorstelling. Bij afgelasting zal
de medeorganisator instaan voor eventuele terugbetaling van de tickets, dit wijzigt niets aan de voorziene
financiële afhandeling van de ticketverkoop.
Lijsten met identiteitsgegevens zijn in bezit van de medeorganisator, deze staat in voor verwittiging bij
afgelasting.
Artikel 6: Promotie van CC De Kruisboog door de medeorganisator
De medeorganisator verbindt zich er toe in alle communicatie met betrekking tot ticketverkoop het logo van
CC De Kruisboog te vermelden.

Namens CC De Kruisboog/AGB Tienen,

Namens de organisatie,

Johan Dewolfs
Voorzitter RvB AGB

………………………………

Tom Roovers
Voorzitter directiecomité AGB

