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Dirigentenovereenkomst  
(overeenkomst tot het vervullen van een opdracht)  

 

Ondergetekenden:  

I. De stichting/vereniging   ________________________________________________________ 

te  _________________________________________________, hierna te noemen 'het koor', 

ten deze vertegenwoordigd door  ________________________________________________  

(en  ___________________________________________________  ) en, 

II. ______________________________________ (en wonende te _________________________ 

(en hierna te noemen 'de dirigent', verklaren het volgende te zijn overeengekomen. 

Artikel 1 

De dirigent verbindt zich ten behoeve van het koor diensten te verrichten, in hoofdzaak 

bestaande uit het leiden van de repetities en de uitvoeringen en/of andere optredens.  

Artikel 2 

Dirigent en koor spreken hierbij nadrukkelijk uit dat op grond van de hier tussen dirigent 

en koor overeengekomen diensten, er nu en in de toekomst geen arbeidsovereenkomst 

beoogd is te zijn of te ontstaan.  

Artikel 3 

Het koor verbindt zich van de in artikel 1 genoemde diensten van de dirigent gebruik te 

maken en daarvoor een nader vast te stellen vergoeding te betalen.  

Artikel 4 

De dirigent heeft de artistieke leiding van alle muzikale activiteiten van het koor. Hij is 

vrij bij de uitvoering van de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Hij heeft in de 

repertoire-keuze een (mede)beslissende stem. Voorts geeft hij het koor een 

zwaarwegend advies over de eventuele medewerking van solisten en instrumentale 

begeleiding bij een uitvoering.  

Het bestuur neemt de hem toekomende beslissingen terzake van muzikale activiteiten 

(zoals aanschaf van bladmuziek, aankoop/huur van muziekinstrumenten, 

contracteringen musici) uitsluitend na overleg met de dirigent.   

Artikel 5 

De dirigent is gehouden al hetgeen hij van het koor aan bladmuziek, ander 

muziekmateriaal, -instrumenten, concertkleding e.d. onder zich heeft gekregen, bij 

beëindiging der overeenkomst aan het koor terug te geven.  
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Artikel 6 

Het bestuur van het koor bepaalt per contractperiode, in overleg met de dirigent, het 

aantal repetities, uitvoeringen en andere optredens, alsmede plaats, tijdstip en duur 

daarvan.  

Artikel 7 

Het bestuur van het koor bepaalt per contractperiode, in overleg met de dirigent, één of 

meer perioden waarin de overeengekomen diensten niet verricht hoeven te worden.   

Artikel 8 

De dirigent ontvangt voor de door hem/aar verrichte diensten de volgende 

vergoeding(en):  

- per reguliere repetitie (-uur):  

- per extra repetitie (op ad hoc basis overeen te komen):  

- per concert 1. a cappella:  

 

2. met klein instrumentaal ensemble:

   

3. met groot orkest:  

- per andere uitvoering  

 

Artikel 9 

Vergoedingen van andere, door de dirigent ten behoeve van het koor te verrichten 

diensten, worden van geval tot geval overeengekomen.   

Artikel 10 

Voor reis- en verblijfskosten van de dirigent die uitdrukkelijk aan de in artikel 1 

genoemde diensten verbonden zijn, worden de volgende vergoedingen aan hem 

uitbetaald:   

a. woonplaats - repetitie-accommodatie:  

b. woonplaats - locatie uitvoering:  

c. kosten van verblijf:   

 

Vergoeding van kosten, die niet onder dit artikel vallen, worden van geval tot geval 

overeengekomen.  
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Artikel 11 

Alle vergoedingen zijn inclusief eventueel door de dirigent af te dragen 

(omzet)belasting(en) en andere heffingen.   

Artikel 12  

Dirigent zal voor alle onder artikel 8, 9 en 10 genoemde vergoedingen het koor binnen 

redelijke termijnen facturen/declaraties doen toekomen.   

Artikel 13   

Indien een ingevolge artikel 6 vastgestelde repetitie geen doorgang vindt, hoewel de 

dirigent in staat en bereid is deze repetitie te leiden, is het koor hem de 

overeengekomen vergoeding verschuldigd. 

Indien een ingevolge artikel 6 vastgestelde uitvoering of ander optreden, hoewel de 

dirigent in staat en bereid is deze repetitie te leiden, door welke oorzaak ook geen 

doorgang vindt, heeft de dirigent recht op de volgende vergoedingen: 

geen, bij annulering tenminste 6 weken voor de geplande datum 

¼ van de afgesproken vergoeding(en) bij annulering korter dan 6 weken en 

langer dan 2 weken voor de geplande datum 

½ van de afgesproken vergoeding(en) bij annulering binnen een termijn van 2 

weken voor de geplande datum. 

Indien een ingevolge artikel 6 vastgestelde repetitie, uitvoering of ander optreden geen 

doorgang vindt door ziekte of andere oorzaken van verhindering van de dirigent, heeft 

de dirigent geen recht op vergoeding. N.B.: Bij het karakter van de overeenkomst tot het 

vervullen van een opdracht past de situatie dat de dirigent niet wordt doorbetaald als hij 

door ziekte of andere oorzaken is verhinderd zijn diensten te verrichten. Hij kan zorgen 

voor een goede verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. In dat geval kan het koor 

rekening houden met deze omstandigheid door de dirigent daartoe door middel van de 

hoogte van de vergoeding te compenseren, bijv. door wat meer te betalen dan de 

landelijke richtlijnen.  

Artikel 14  

Indien de dirigent verhinderd is zijn diensten te verrichten, zorgt hij of zorgt het koor na 

overleg met de dirigent voor vervanging. Dirigent maakt melding van verhindering aan 

één van de bestuursleden.  

Artikel 15 (dit lid is van toepassing bij een stichting) 

Geschillen over de toepassing van deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan 

een arbitragecommissie van drie personen (één namens elke partij en één aan te wijzen 

door de aldus gekozen personen). De commissie hoort de partijen. De partijen 

accepteren de uitspraak van de commissie als bindend.  
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Artikel 16 

Deze overeenkomst vangt aan op  _________________________________________   en 

wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.   

   

Artikel 17 

Tussentijdse beëindiging door één der partijen kan plaatsvinden met een schriftelijke 

opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.    

Artikel 18 

Gedurende de eerste twee maanden van de overeenkomst verricht de dirigent(e) de 

overeengekomen diensten op proef. Beide partijen kunnen in deze periode zonder 

opzegtermijn de overeenkomst mondeling beëindigen.    

Artikel 19 (eventuele aanvullende afspraken)  

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend      

plaats  datum 

      

Voor het koor            

voorzitter  dirigent(e) 

         

secretaris   
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