Inschrijfformulier/Overeenkomst tot dienstverlening t.b.v. verloning op basis
van Artiestenregeling
Stichting Raakvlak, Postbus 24001, 3007 DA Rotterdam, (fiscaalnummer 8065.75.815) en Stichting
Raakvlak Maatwerk (fiscaalnummer 8131.74.028) (hierna te noemen: 'Raakvlak') en
hierna te noemen
Voorletters+achternaam:
‘Artiest'

Adres:

Woonplaats:

Postcode:
Geslacht:
BSN/sofinummer:

vrouw
man

Geboortedatum:

E-mailadres:
Telefoon:
IBAN:
Komen als volgt overeen:

Overwegingen
A. Raakvlak maakt haar bedrijf
van het verlonen van
opdrachtovereenkomsten in de
culturele sector.
B. Tussen Artiest en Raakvlak
is geen sprake van een gezagsverhouding. Er is nimmer
sprake van een civielrechtelijke
arbeidsovereenkomst.
Raakvlak incasseert en
verloont slechts de brutogage.
Artiest verklaart dat
opdrachtovereenkomsten die
hij met opdrachtgevers sluit
voldoen aan de voorwaarden
van de Artiestenregeling.
Opdracht
1 Artiest geeft hierbij opdracht
aan Raakvlak om, met ingang
van de datum van deze
overeenkomst,
arbeidsverhoudingen tussen
derden en Artiest voor hem te
incasseren en te verlonen.
Looptijd
2. a) Deze overeenkomst van
opdracht tot verloning geldt
voor onbepaalde tijd.
b) De Artiest is te allen tijde
bevoegd de overeenkomst op
te zeggen.
Cessie
3. Door ondertekening van
deze overeenkomst cedeert
Artiest alle huidige en
toekomstige vorderingen die

t.n.v.:
hij heeft op derde en die aan
Raakvlak ter verloning worden
aangeboden. Raakvlak
aanvaardt deze cessie door
uitvoering te geven aan deze
opdrachten.
Kleine Vergoedingsregeling
(KVR)
4. Artiest heeft kennis
genomen van de gevolgen van
het gebruik van de KVR en
geeft hierbij *:
toestemming om de KVR
toe te passen bij alle
verloningen voor het
maximale bedrag (EUR
163.00 in 2014);
toestemming om per
optreden apart de KVR toe
te passen. Artiest zal per
optreden aangeven voor
welk bedrag gebruik
gemaakt wordt van de
KVR;
geen toestemming voor
het toepassen van de KVR
*kruis aan hetgeen van toepassing is.

Diversen
5. Als bijlage bij deze
overeenkomst wordt gevoegd:
- kopie van een niet verlopen
paspoort of identiteitskaart van
Artiest (NB: géén rijbewijs);
- bij niet-EU onderdanen:
tevens kopie van een geldige
verblijfsvergunning van Artiest.

Aldus naar waarheid ingevuld en overeengekomen op
Stichting Raakvlak/Stichting Raakvlak Maatwerk
Artiest

(Handtekening)

M.W.F. Duimel

Naam:

6. Artiest verklaart zich
akkoord met het feit dat
Raakvlak niet het risico draagt
van een derde-wederpartij van
Artiest, die de factuur van
Raakvlak niet of niet tijdig
voldoet. Indien, ook na
aanmaning, niet door deze
derde wordt voldaan zal
Raakvlak in overleg treden met
Artiest over de al dan niet te
nemen incassomaatregelen.
Kosten van incasso zijn voor
rekening van Artiest.
7. Raakvlak kan te allen tijde
slechts verlonen indien betaling
van de opdrachtgever van
Artiest is ontvangen, alsmede
de onder 4 vermelde
documenten nog rechtsgeldig
(niet verlopen) zijn, en Artiest
aan alle wettelijke en
contractuele vereisten inzake
zijn verhouding met Raakvlak
voldoet.
8. Op deze overeenkomst zijn
de algemene voorwaarden van
Raakvlak van toepassing zoals
gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel te Rotterdam
onder nummer 24282364. De
tekst van deze voorwaarden is
te vinden op www.raakvlak.nl
en wordt op verzoek
toegezonden.

Toelichting bij het inschrijfformulier van Raakvlak.
Vul het formulier bij voorkeur digitaal in en print en onderteken het daarna;
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier per gewone post naar:
Raakvlak
Postbus 24001
3007 DA Rotterdam
Identificatie
Stuur een kopie van een identiteitsbewijs mee. Dit kan zijn een geldig paspoort
of ID-kaart. Een rijbewijs geldt bij het aangaan van arbeidsrelaties niet als
toegestaan identiteitsbewijs.
Maak van een ID-kaart een kopie van beide zijden van de kaart. Indien u in het
bezit bent van een Nederlands paspoort dat is afgegeven na 9 maart 2014
dient u ook een kopie bij te voegen van de pagina waarop het persoonsnummer
staat vermeld.
De kopie moet goed leesbaar zijn en mag geen doorhalingen bevatten.
Indien u in het bezit bent van een paspoort van een niet EU-land, dan dient u ook
een kopie van uw verblijfsdocument (beide zijden) bij te voegen.
Indien u in het bezit bent van een paspoort waarop geen Nederlands
BSN/sofinummer/persoonsnummer is vermeld, dan dient u ons te voorzien van
een kopie van een document waarmee wij de juistheid van het door u opgegeven
BSN kunnen verifiëren. Een dergelijk document kan zijn:
o Een Nederlands rijbewijs
o Een document van een Nederlandse gemeente of van de Belastingdienst
waarmee het BSN aan u is toegekend
o Het verzekeringsbewijs van een Nederlandse zorgverzekeraar
Wat is de Kleine Vergoedingsregeling (KVR)?
Bij optredens van artiesten is de gehele gage belast, ook al is het in feite niet meer dan
een onkostenvergoeding. Om er toch voor te kunnen zorgen dat over relatief geringe
bedragen onnodig belasting en premies moet worden ingehouden kan een artiest kiezen
voor toepassing van de KVR. In dat geval wordt over een bedrag van maximaal € 163
per persoon per optreden geen belasting en premies werknemersverzekeringen
ingehouden en kan de gage bruto aan de artiest worden uitbetaald. Wel dient iemand die
een bedrag op basis van de KVR ontvangt, dit bedrag in zijn of haar aangifte
inkomstenbelasting te verantwoorden. Daarom zult u hiervoor van Raakvlak een
jaaropgave ontvangen.
Indien de gage voor een optreden hoger is dan € 163, dan kan de KVR ook toegepast
worden. Het bedrag van € 163 wordt dan zonder inhoudingen uitbetaald en op het
meerdere worden loonheffingen ingehouden.

