VILLKOR ARTISTBOKNING
1. OFFERERING & BOKNING
1.1

Bokning anses genomförd vid skriftligt godkännande av offert. Bokning anses
också genomförd vid muntlig överenskommelse mellan CHC och kund som
sedan bekräftats skriftligt via t.ex e-post.

1.2

Bokning som avtalats via särskilt kontrakt anses som genomförd vid till CHC
returnerat och påskrivet kontrakt.

1.3

Vid händelse av att kund erhållit muntligt eller skriftligt förslag/offert från CHC
men sedan bokar artist via tredje part, via artisten direkt, eller på annat sätt
bokar artisten vid sidan av CHC, förbehåller sig CHC rätten att debitera kund
en avgift om 3200kr ex moms.

1.4

Efter genomförd bokning enligt punkt 1.1 samt 1.2 förbinder sig kund att under 24
månader exklusivt använda sig av CHC för ytterligare bokningar av samma artist.

1.5

Vid händelse av att kund genomför bokning av artist i strid med punkt 1.4
förbehåller sig CHC rätten att debitera kund artistens hos CHC normala fullpris,
dock lägst 5000kr exkl moms för varje enskilt speldatum.

2. SPELTID
2.1

Av CHC vid bokning angiven speltid gäller. Skulle angivelse för speltid
saknas räknas vad som baserat på artistens tidigare bokningar kan anses vara
artistens normala speltid.

2.2

Förlängd speltid på kunds begäran och eventuell ytterligare ersättning för
denna måste godkännas av artist. Ersättningen läggs till det ursprungliga
fakturabeloppet.

2.3

Förkortad speltid på kunds begäran rabatteras ej.

2.4

Förkortad speltid eller avbrott i framträdande som orsakats av tredje part
rabatteras ej.

2.5

Ändring av vid bokningen överenskommen disponering av speltid måste
godkännas av artist.

3. UTRUSTNING, KOST & LOGI
3.1

All utrustning nödvändig för artistens framträdande (Ljud, ljus, scen, backline,
strömförsörjning m.m) ordnas och bekostas av kund om annat ej angivits vid
bokning.

3.2

Om kund ej uppfyller punkt 3.1 har CHC rätt att på kunds bekostnad från tredje
part hyra utrustning för att täcka artistens behov.

3.3

Om artist tillhandahåller egen ljud- och/eller ljusutrustning får denna utrustning
nyttjas för tredje part (ex. DJ, annan artist, konferencier el dyl.) endast om detta
godkänts av artist.

3.4

Om så anges vid bokning skall kost och logi för artisten ordnas och bekostas av
kund enligt av CHC angiven specifikation.

3.5

Om kund ej uppfyller punkt 3.4 i sin helhet, har CHC rätt att ordna kost och logi
för artist och debitera kunden hela kostnaden för detta samt en administrativ
avgift om 800kr ex moms.

4. FÖRSÄKRINGAR
4.1

Kunden ansvarar för att erforderliga försäkringar gäller för artist och dennes
utrustning på platsen för arrangemanget. Detta gäller även utrustning levererad
av CHC.

4.2

Ansvar för skador orsakade av grov vårdslöshet eller försumlighet ligger hos
vållande part.

5. AVBOKNING
5.1

5.2

Vid avbokning på kunds begäran samt vid avbokning enligt punkt 6.2
debiteras kund enligt följande:
Kalenderdagar från avbokning till speldatum

Debitering (% av fakturabelopp)

31<
15-30
5-14
0-4

25%
50%
75%
100%

Om offert innehåller flera artister och/eller flera datum hanteras avbokning av
dessa separat.

FAKTURAVILLKOR
6.1

Normalt betalningsvillkor vid bokning av artist från CHC är 30 dagar netto. Detta
gäller om inget annat betalningsvillkor anges på offert eller i kontrakt.

6.2

CHC förbehåller sig rätten att vid förfallen betalning från kund avboka
speldatum som ligger samma dag som, eller senare än förfallodatumet på
förfallen faktura.

6.3

Vid avbokning enligt punkt 6.2 förbehåller sig CHC rätten att debitera kund för
varje enskilt speldatum enligt avbokningsreglerna angivna i punkt 5.1 och 5.2.

SJUKDOM OCH DÖDSFALL
7.1

Vid av läkare styrkt sjukdom hos artist kan bokning annulleras.

7.2

Bokning där sjukdomsfall hos artist uppkommit under pågående framträdande
med avbrutet framträdande som påföljd rabatteras ej. Läkarintyg krävs.

7.3

Vid händelse av dödsfall hos artist eller artists närstående till vilka räknas make/
maka, sambo eller familjemedlem kan bokning annulleras.

8. FORCE MAJOR OCH TVIST
8.1

Force majeure, till vilka räknas krig, politiska omvälvningar, lock out eller
strejk, eldsvåda, naturkatastrof eller andra förhållanden av jämförbar natur,
befriar berörda parter från samtliga åtaganden.

8.2

Tvist avgörs i första hand mellan berörda parter. Om överenskommelse ej nås
mellan berörda parter avgörs tvist inom svensk domstol.

9. BEGREPPSFÖRKLARING
9.1

Med artist avses underhållare inom musik och andra konstformer som enskild
person eller grupp.

9.2

Begreppet artist är ej att likställa med begreppet artistnamn. Det är således av
ingen betydelse vad artisten kallar sig vid två separata bokningstillfällen. Ex. går
inte att kringgå punkt 1.4 eller 1.5 genom att byta ut ett artistnamn.

9.3

Begreppet speltid avser tidsomfånget för artistens framträdande och anges ofta i
s.k ”set” (t.ex ”2x30min”). Detta begrepp skall inte förväxlas med exempelvis av
kunden önskade klockslag för artistens framträdande (t.ex ”kl.21-01”).

(Dessa villkor är senast reviderade: 2019-01-01.)

