
Clausules die kunnen opgenomen worden in contracten 

Clausule voor zaaluitbater 
De (organisator) is steeds verantwoordelijk voor het toepassen van de op grond van de wettelijke 
reglementering geldende geluidsnormen. In geval van vergunningsplicht zorgt de (organisator) ervoor 
dat de geluidsvergunning tijdig wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen. 
De geluidsvergunning moet aanwezig zijn op het evenement en is opvraagbaar door de (zaaluitbater). 
De (organisator) waakt over de correcte toepassing van de verkregen vergunning. De (organisator) 
verbindt zich ertoe om de (zaaluitbater) te vrijwaren voor eventuele schadevorderingen die ingesteld 
worden ten aanzien van de (zaaluitbater) naar aanleiding van schade opgelopen door derde partijen 
die een gevolg zijn van het niet naleven de geldende geluidsnormen. 
 
Als de geldende geluidsnormen herhaaldelijk worden overschreden, dan heeft de (zaaluitbater) na 
een eerste verwittiging het recht om de muziekactiviteit stop te zetten. 

Clausule voor de organisator 
De (dj) is steeds verantwoordelijk voor het toepassen van de op grond van de wettelijke 
reglementering geldende geluidsnormen. In geval van overschrijding van deze geluidsnormen zijn 
gebeurlijke boetes ten laste van de (dj). De (dj) verbindt zich ertoe om de (organisator) te vrijwaren 
voor eventuele schadevorderingen die ingesteld worden ten aanzien van de (organisator) naar 
aanleiding van schade opgelopen door derde partijen die een gevolg zijn van het niet naleven van de 
geldende geluidsnormen. 
 
Als er door de bevoegde instantie gevraagd wordt om het geluidsniveau te verlagen zal de (dj) hier 
onmiddellijk gevolg aan geven. 
 
(Als de geldende geluidsnormen herhaaldelijk worden overschreden, dan heeft de (organisator) na 
een eerste verwittiging het recht om de muziekactiviteit stop te zetten en heeft de (organisator) tevens 
het recht de volledige of een gedeelte van de vergoeding te ontzeggen aan de (dj).) 

Clausule voor de dj, geluidstechnicus,… 
De (dj) 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 (dj) te vrijwaren voor eventuele schadevorderingen die 
ingesteld worden ten aanzien van de (dj) naar aanleiding van schade opgelopen door derde partijen. 
 
Als door omstandigheden buiten de wil van de (dj) om de muziekactiviteit niet aan de op grond van de 
wettelijke reglementering geldende geluidsnormen kan plaatsvinden, brengt de (dj) de (organisator) 
hiervan onmiddellijk op de hoogte. Als de (organisator) van oordeel is dat de muziekactiviteit toch 
moet plaatsvinden, berust de verantwoordelijkheid voor de overschrijding van de geldende 
geluidsnormen bij de (organisator). In dit laatste geval moet de (organisator) de (dj) vrijwaren voor 
eventuele schadevorderingen die ingesteld worden ten aanzien van de (dj) naar aanleiding van 
schade opgelopen door derde partijen. 
 


