
 
 
 
 
 

CONTRACT TUSSEN OUTBACK EN ORGANISATIE!!!! 
 
Gegevensfiche voor gepland evenement en opmaak factuur 
 
Gegevens "Outback" 
 
VOF Jopas "Outback" 
Henri Eyckmanstraat 53 
3511 Hasselt 
Btw nummer: BE 0825 921 247 
Rek nummer: 068889752634 
 
• Outback verbindt er zich toe op te treden op het evenement ingevuld op dit document door 
de organisatie. Outback voorziet hierin zijn eigen instrumenten nodig voor het optreden. 
Indien zo afgesproken, worden Licht en geluid door Outback geplaatst.  
Onze vaste geluid- en lichtmensen kan je voor eventuele vragen bereiken op frans.dirk@telenet.be 
 
• Materiaal van een externe PA firma moet voldoen aan bijgevoegde technische fiche. 
Voor info kan U ook terecht bij frans.dirk@telenet.be  
Tijdens het optreden doet onze vaste mixer de mixing!!!! 
 

 
Te voorzien door organisatie: 
 
* De organisatie is verplicht de nodige vergunningen aan te vragen en op te volgen! 
* Zuiver podium (of ruimte met propere harde ondergrond indien geen podium) min 6mx4m. 
  Bij openluchtoptreden is dit podium volledig overdekt!!! 
* verharde Ruimte voor mengtafel (min 2mx2m). Op ca 15m of 2/3 zaal tov midden podium. 
  Afbakenen met nadarhekken. Bij openlucht is deze ruimte volledig overdekt en 3 zijden dicht. 
* Er moet 1XCEE32A ( rode drijfkracht stekker ) bij het podium voorzien zijn! (2X240V voor kleine-set) 
* Kleedruimte die tevens dienst kan doen als materiaalkot, afsluitbaar.(indien mogelijk) 
* Parkeergelegenheid voor min. 4 voertuigen+vrachtwagen, Laden en lossen vlak bij het podium. 
* Inkom op evenement voor ons, onze vrouwen en crew (max 12 pers) 
* Outback vraagt vriendelijk een kleine maaltijd (geen vis) onder de vorm van broodjes of gebruik 
makend van de eetgelegenheden op het terrein.  
* Ook is er drank voorzien voor crew & artiesten gedurende de hele avond. 
 
 
De aan te vragen geluidsvergunning* is meer dan 95 dB(A) LAeq,15min  
Oorbescherming en meettoestel (met registratie) zijn door de organisatie te voorzien. 
 
“De geluidstechnicus verbindt zich ertoe om de op grond van de wettelijke reglementering geldende geluidsnormen na te leven. 

Hij is in dat geval noch aansprakelijk voor eventuele klachten van geluidsoverlast, noch voor welke schade dan ook 

voortgebracht door de gebruikte geluidsapparatuur, zoals gebarsten ruiten, ingevallen systeemplafonds en gehoorschade. 

Bij naleving van de geldende geluidsnormen verbindt de organisator zich ertoe om de geluidstechnicus te vrijwaren voor 

eventuele schadevorderingen die worden ingesteld ten aanzien van de geluidstechnicus naar aanleiding van schade opgelopen 

door derde partijen. Als door omstandigheden, buiten de wil van de geluidstechnicus om, de muziekactiviteit niet volgens de op 

grond van de wettelijke reglementering geldende geluidsnormen kan plaatsvinden, brengt de geluidstechnicus de organisator 

hiervan onmiddellijk op de hoogte. Als de organisator van oordeel is dat de muziekactiviteit toch moet plaatsvinden, berust de 

verantwoordelijk voor de overschrijding van de geldende geluidsnormen bij de organisator. In dit laatste geval moet de 
organisator de geluidstechnicus vrijwaren voor eventuele schadevorderingen die ingesteld worden ten aanzien van de 

geluidstechnicus naar aanleiding van schade opgelopen door derde partijen.” 

 

 

 
• De betaling gebeurd zoals afgesproken ALTIJD VOOR HET OPTREDEN!!! 
 
• Voor vragen kan U steeds terecht bij Johny Deferm jopas@skynet.be 
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Gegevens organisatie aangaande gepland evenement!!! 
 
Aard van het evenement (fuif, bruiloft, tuinfeest enz.): 

Adres van het evenement: 

Datum van het evenement: 

Binnen of Buiten: 

Uur van aanvang optreden: 

Inkom of gratis: 

Privé/openbaar: 

Eigen Pa of Pa van Outback: 

Indien eigen PA, welke firma, tel nummer: 

Mail adres en telefoonnummer van de organisatie: 

Afgesproken prijs: 

* voor wie de factuur bestemd is!!! 

Naam van organisator of Firma : 

Adres: 

 

Btw nr.: 
(geen vermelden indien geen btw nr) 
 
Factuur ontvangt U de avond zelf voor het optreden. 
 
Gelieve dit document in te vullen en ondertekend terug te sturen naar:  
Deferm Johny Henri Eyckmansstraat 53 3511 Hasselt.  
 
Bij ontvangst zal het optreden definitief op onze kalender staan. 
 
Organisatie         Outback 



 
 
 
 
 

Technische fiche OUTBACK 2019 

Bij externe P.A. 

1. Technische kenmerken voor geluidsinstallatie: 
De mengtafel moet op 15a 20m recht tegenover het podium kunnen staan.  
Aan de mengtafel moet een zuiver geluidsniveau van 110dBA haalbaar zijn. 
Het materiaal moet van een degelijk PA merk zijn en goed onderhouden. 
 
Wij spelen op in-ears en brengen onze eigen technieker met mengtafel, in-ears, 
micro’s en klemmen mee 

 
Wat moet er WEL voorzien worden: 
* voldoende stroomvoorziening op het podium en aan FOH 
* 4 grote boom statieven +2 kleine boom statieven 
* voldoende XLR kabels (± 6x10m, 6x6m, 6x3m) 
* 1m² ruimte voor de mengtafel (dlive C2500) OVERDEKT 
 
* XLR aansluiting van het frontgeluid thv stagerack op het podium 
* een UTP kabel (ethercon of RJ-45 stekker) van mixrack op het podium tot aan FOH positie 
 
Technische vragen: Dirk: 0498/48.60.29 (frans.dirk@telenet.be) 

 

2. Technische kenmerken voor lichtinstallatie: 
* minimaal 2 x 4 par 56 of par 64 als front licht 
 

 
3. Faciliteiten: 
* Zuiver podium (of ruimte met propere harde ondergrond indien geen podium) min 6mx4m. 
Bij openluchtoptreden is dit podium volledig overdekt!!! 
* verharde Ruimte voor mengtafel (min 2mx2m). Op ca 15m tov midden podium. 
Afbakenen met nadarhekken. Bij openlucht is deze ruimte volledig overdekt en 3 zijden dicht. 
* Elektrische aansluitingen op het podium 240V 
* Kleedruimte die tevens dienst kan doen als materiaalkot, afsluitbaar.(indien mogelijk) 
* Parkeergelegenheid voor min. 5 voertuigen, Laden en lossen vlak bij het podium. 
* Inkom op evenement voor ons, onze vrouwen en crew (max 12 pers) 
* Voorziening van gewone dranken de hele avond voor de groep en crew (max 7 pers) 
* Wij stellen het op prijs dat er na afloop van het optreden een lichte maaltijd wordt 
geserveerd (geen vis), (Kan na afspraak ook voor het optreden). 
 
Deze technische fiche maakt deel uit van het contract en moet nageleefd worden. 

 
Contact: Johny: 0495/92.18.31 
  



 
 
 
 
 
 

 

 

 


