
 

 
 
De bepalingen in deze rider maken onderdeel uit van de overeenkomst van de opdracht en dienen te worden nageleefd. 

Opdrachtgever verzorgt het volgende: 
1. Technische benodigdheden voor het optreden van DJ-Yorick: 
De volgende mixers zijn toegestaan: 
- Pioneer DJM 900 NXS 
- Pioneer DJM 900 NXS 2 
- Pioneer DJM V10 
- Dateq GPM 8.3 
- Dateq LPM 7.3 / 7.4 
 
De volgende DJ/Media spelers zijn toegestaan (minimaal twee stuks, voorkeur voor drie stuks): 
- Pioneer CDJ 2000 NXS 
- Pioneer CDJ 2000 NXS 2 
- Pioneer CDJ 3000 
 
De volgende All-In-One DJ Controllers zijn toegestaan: 
- 1x Pioneer XDJ XZ 

(LET OP!! Ander DJ apparatuur dan hier boven genoemd is niet toegestaan) 
 
De set moet als volgt worden opgesteld: 
- 1 of 2 x cd-speler aan de linkerzijde van de mixer en 1 of 2 x cd-speler aan de rechterzijde van de mixer. 
- Mixer en DJ Spelers moeten met netwerk aan elkaar verbonden zijn. 
- Mixer en DJ Spelers moeten voorzien zijn van de laatste Firmware. 
- 1x Microfoon aansluiting + XLR kabel (met toonregeling op het kanaal van de DJ Mixer). 
- 1 of 2 x professionele monitor speakers links en rechts in de DJ-booth geplaatst. 
- De DJ monitors moeten vanaf de DJ mixer te bedienen zijn. 
- Professioneel geluidssysteem met een minimale geluidsproductie van 97 dB(A) volume. 
- 3 x vrij stopcontact 230V in de DJ Booth. 
- De DJ-booth is niet toegankelijk voor derden en/of publiek. 
- Indien de DJ-booth op een podium staat heeft het podium een minimale afmeting van 2m x 3m en is het podium minimaal 1m 
hoog. 
- Ruimte naast de cd spelers min. 50 x 50 cm (Voor eventueel plaatsing van Apple Macbook Pro). 
- Werkbare ruimte en voldoende werklicht. 
- Limiters en geluidsbegrenzers zijn NIET toegestaan! 
 
2. Licht & geluid: 
De DJ heeft altijd de keuze met eigen techniek te werken. Indien nodig kan de DJ tegen meerprijs ook zijn eigen CD spelers, DJ mixer 
en zender microfoon meenemen. 
 
3. Parkeervoorziening: 
Er dient een beveiligde parkeerplaats te zijn voor twee personenauto’s nabij de locatie.  
Eventuele kosten voor deze parkeerplaats komen voor rekening van de opdrachtgever. 
 
4. Veiligheid: 
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de DJ, de geluid- en lichtinstallatie, muziek en leden van de crew. Opstelling 
van DJ apparatuur moet in een veilige omgeving staan, waar geen toegang tot is voor publiek, en hun consumpties.  
Schade die ontstaat aan apparatuur van de DJ door toedoen van derden zal worden verhaald op de opdrachtgever. 
Opdrachtgever zorgt, indien nodig geacht, voor 2 veiligheidsmensen bij het podium.  
De veiligheidsmensen dienen er ook zorg voor te dragen dat er tijdens de show geen personen het podium kunnen betreden, zonder 
toestemming van de DJ. 

5. Buiten optredens: 
Bij openlucht optredens dient er een overdekt podium aanwezig te zijn, welke aan drie zijden kan worden afgeschermd tegen eventuele 
regen of harde wind. 
 
6. Hospitality: (indien van toepassing wordt dit vooraf kenbaar gemaakt door DJ-Yorick) 
Voor de DJ en eventuele tourmanagement en/of crew zullen voldoende consumpties ter beschikking worden gesteld, beschikbaar   
vanaf aankomst van de DJ, tourmanagement en crew tot aan het vertrek / inladen van de apparatuur. Verder soms een warme maaltijd 
voor de DJ en eventuele tourmanagement en/of crew. 
 
- Indien het optreden van DJ-Yorick na 18:00 uur ’s avonds plaatsvindt, dan zorgt opdrachtgever voor een warme maaltijd voor DJ-
Yorick en eventuele tourmanagement en/of crew. DJ-Yorick zal dit vooraf laten weten hoeveel maaltijden er nodig zijn. 
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- Indien het optreden van DJ-Yorick na 21:00 uur ’s avonds plaatsvind en de locatie meer dan 75 KM van het woonadres van DJ-Yorick 
verwijderd is, zorgt de opdrachtgever voor hotelkamers voor zowel DJ-Yorick en eventuele tourmanagement en/of crew. DJ-Yorick zal 
dit vooraf laten weten of dit nodig is. 
- Betreft het een optreden in het buitenland dan is opdrachtgever verantwoordelijk voor het boeken van alle vluchten en alle transfers 
van en naar de luchthavens. Verder is opdrachtgever dan verantwoordelijk voor het regelen van alle hotels inclusief volpension. 
- Opdrachtgever zorgt voor een koelkast die gevuld is met: 
 Diverse frisdrank (Coca Cola / Fanta / 7UP) 
 Water in fles (Chaudfontaine / Sourcy / Spa) 
 Red Bull 
- Alle door DJ-Yorick en eventuele tourmanagement en/of crew genuttigde consumpties zijn voor rekening van opdrachtgever. 
           
7. Kleedkamer: (indien van toepassing wordt dit vooraf kenbaar gemaakt door DJ-Yorick) 
1 x afsluitbare kleedruimte voorzien van verlichting, eigen toilet, wastafel met spiegel en warm en koud stromend water, schone en 
droge handdoeken, 1 tafel met 5 stoelen en een koelkast. De kleedruimte is enkel en alleen toegankelijk voor DJ-Yorick en eventuele 
tourmanagement en/of crew. 
 
8. Productie: 
- Opdrachtgever zorgt voor de aanwezigheid van een contactpersoon, die verantwoordelijk is voor de productie, die DJ-Yorick ken zijn 
en eventuele tourmanagement en/of crew opvangt bij aankomst en begeleid naar de plaats van het optreden. Deze contactpersoon is 
gedurende het hele verblijf van DJ-Yorick aanwezig en paraat in geval van vragen en/of calamiteiten. 
- DJ-Yorick’s eventuele tourmanagement en/of crew bestaat uit minimaal één en maximaal acht personen. Indien gewenst laat het DJ-
Yorick dit voorafgaande aan het optreden weten hoeveel tourmanagement en/of crew meekomt. 
 
9. Promotionele uitingen: 
- De DJ dient aangekondigd te worden als “DJ-Yorick” zonder eventuele toevoegingen. 
- Het logo van DJ-Yorick, Foto’s en andere promotie materiaal kunnen per mail opgevraagd worden of op website www.dj-yorick.nl 
gevonden worden. Indien in ander formaat kan dit via info@dj-yorick.nl opgevraagd worden. 
- Alle promotionele uitingen dienen bij voorbaat te worden overlegt ter goedkeuring. 
- Links naar website en sociaalmedia: 
  Naam:  Adres: 
Website:  DJ-Yorick  www.dj-yorick.nl 
Facebook : @DJ-Yorick www.facebook.com/djyorick 
Instagram : @DJYorick www.instagram.com/djyorick 
 
10. Audio/Video: 
- Het is niet toegestaan om audio en/of video opnamen te maken gedurende het optreden van DJ-Yorick, dan wel media toegang te 
verlenen tot het optreden zonder dat hier vooraf schriftelijk toestemming voor is verleend door DJ-Yorick. 
 
11. Security: 
- 1x gediplomeerde security medewerker, vanaf moment aankomst tot aan vertrek. (deze medewerker volgt instructies op van DJ-
Yorick, tourmanagement en/of de crew van DJ-Yorick) 
- De veiligheid van DJ-Yorick, zijn tourmanagement en/of de crew en hun eigendommen wordt gewaarborgd door opdrachtgever. 
 
12. Niet nakomen rider en hospitality: 
- Bij het niet nakomen van deze bijzondere bepalingen is DJ-Yorick gerechtigd met behoud van het volledige gage voormeld optreden 
geen doorgang te laten vinden of tussentijds af te breken. 

13. Ondertekening: 
Voor akkoord opdrachtgever: 
Voornaam + Achternaam: 

 

____________________ 

Handtekening: 

 

____________________ 
 
Datum: 
 
______-______-_______ 

 

DJ-YORICK 
Yorick Streefland 

! +31(0)6 28 08 82 48 | " info@dj-yorick.nl 
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