Tarieven 2019 Uitvaartzangeres Kitty Becker

Algemeen
Alle ceremonies en gelegenheden zijn compleet verzorgd incl. de (telefonische) kennismaking en nummerkeuze,
de contactmomenten en voorbereiding van de nummers door Kitty, het optreden op de dag zelf waarbij Kitty ter
voorbereiding een uur voor aanvang aanwezig zal zijn en een professionele geluidsinstallatie zal verzorgen en
gebruiken.
Live zang onder begeleiding van een bandopname (geschikt voor afscheidsceremonies)
Mogelijk vanaf 349,00 excl. 9% BTW
Live zang onder begeleiding van piano (in overleg) (geschikt voor afscheidsceremonies)
Mogelijk vanaf 499,00 excl. 9% BTW
Invulling van ceremonie / gelegenheid
U heeft keuze uit een breed repertoire. Binnen het ‘vanaf’- tarief kunt u verzoeknummers aandragen welke, mits
hiervoor voldoende tijd en ruimte is, kosteloos voor u worden ingestudeerd. Het totaal aantal nummers wat
gezongen zal worden gaat altijd in overleg met u en is afhankelijk van uw wensen. Uw wensen staan hierin
centraal, hierop zal het tarief worden aangepast. Gemiddeld zingt Kitty op een ceremonie 5/6 liedjes.
Reiskosten
Bij een reisafstand in een straal van 25 kilometer rond Weert zijn de reiskosten bij bovenstaande prijs inbegrepen.
Bij een reisafstand boven de 25 kilometer rond Weert wordt €0,29 per kilometer in rekening gebracht.
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De opdracht wordt uitsluitend uitgevoerd door Kitty Becker, KittyZingt.
De betaling dient voorafgaand (binnen 14 dagen) aan de gelegenheid te zijn voldaan.
Bij uitblijven van betaling mag KittyZingt zich terugtrekken van de activiteit.
KittyZingt, Kitty Becker is zowel privé als zakelijk niet aansprakelijk voor eventuele schade aan derden
en/of apparatuur. Wanneer er toch schade ontstaat, dan zal de opdrachtgever de schade herstellen.
Schade veroorzaakt door derden aan eigendommen van KittyZingt worden verhaald op de
desbetreffende persoon.
Voor, tijdens en na het uitvoeren van de opdracht mogen er geen beeldmaterialen op social media –
internet of andere manier verspreid worden zonder toestemming van KittyZingt.
Tijdens de uitvoering mag in overleg met de opdrachtgever gefilmd worden voor eigen gebruik door
KittyZingt. Deze beeldmaterialen zijn puur voor eigen gebruik en mogen geplaatst worden op de website
en social media. Mochten er meerdere mensen op beeld staan, dan wordt hiervoor altijd toestemming
gevraagd aan desbetreffend persoon door KittyZingt.
KittyZingt behoudt zich het recht om te allen tijde de algemene voorwaarden te wijzigen.
Opdrachtgevers zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. De geldige algemene voorwaarden zijn op
te vragen via info@kittyzingt.nl
Bij annulering binnen 30 dagen voorafgaand aan de gelegenheid zal KittyZingt 50% van de originele
offerte, exclusief reiskosten, in rekening brengen.

