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Over Charis Music: 
 
Charis Music is een jong en dynamisch koor van ongeveer 20 personen o.l.v.  
Chiel Naber. Bevlogen muzikanten die met elkaar op een professionele wijze het  
Evangelie op toegankelijk niveau willen brengen. De keuze uit verschillende muziekstijlen en 
hun live performance zorgen ervoor dat ieder optreden bij het publiek blijft hangen.  
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Prijzen: 
 
 

Optie Prijs  Opmerking 
Charis Music kersttour  € 1100.- incl. btw tot 400 personen publiek (inclusief licht & geluid)  

Excl. reiskosten € 0,25 cent/km 2x.  
 

Charis Music kersttour  Op aanvraag 
 

boven 400 personen publiek (inclusief licht & 
geluid) Excl. reiskosten € 0,25 cent/km 2x.  

   

Charis Music kersttour + De 
Zandtovenaar 

€ 4500.- incl. btw tot 400 personen publiek (inclusief licht & geluid)  
Excl. reiskosten € 0,25 cent/km 2x + 1x 0,28 
cent/km.  

Charis Music kersttour + De 
Zandtovenaar 

Op aanvraag boven 400 personen publiek (inclusief licht & 
geluid) Excl. reiskosten € 0,25 cent/km 2x + 1x 
0,28 cent/km.  

 
Uitbereidingen op bovenstaande pakketten – bijv. in gevallen van een 2e concert op dezelfde dag in 
dezelfde locatie. 
 

Optie Prijs  
Charis Music kersttour meerdere concerten op dezelfde 
dag en locatie 

Meerprijs 
€ 800.- incl. btw per concert 

  
Charis Music kersttour meerdere concerten op dezelfde 
dag en locatie met De Zandtovenaar 

Meerprijs 
€ 2300.- incl. btw per concert 

  
 
Extra onderdelen 
 

Optie Prijs  
Gedrukte posters A3 30x & Flyers a6 500x € 75.- incl. btw 
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Boekingsvoorwaarden – Charis Music: 
 
- Een betrokken en enthousiaste organisatie 
- Concertlocatie die geschikt is of geschikt wordt gemaakt voor een concert 
- Afsluitbare kleedkamer voor 25 personen 
- Koffie/thee en frisdrank we verachten geen luxe gewoon basisvoorziening en voldoende 

- Indien meerdere concerten op een dag kan er ook worden gevraagd avondeten te serveren 
voor het gehele koor + crew. Dit is altijd in overleg. 
 
- Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming film 
en/of geluidsopnames te maken van het optreden.  
 
- De organisatie is ten alle tijden verantwoordelijk voor veiligheid/ vergunningen/ publiek 
begeleiding die nodig zijn om een concert te organiseren.  
 
- De organisatie is verantwoordelijk voor het generen van publiciteit. Charis Music levert digitaal 
posters/ flyers/ banners en persberichten aan ter verspreiding.  
De organisatie ontvangt ook drukbestanden of ze kunnen gedrukt promotiemateriaal via Charis 
Music bestellen. Daarnaast vermeldt Charis Music alle optredens op de diverse sociale media 
kanalen die we in eigen beheer hebben.  
 
- Charis Music levert de faciliteiten voor eventuele kaartverkoop. Via een online verkoop 
systeem (www.eventix.io) kunnen bezoekers hun ticket bestellen en afrekenen. De kosten 
hiervoor zitten verwerkt in de administratie kosten die de bezoeker betaalt van € 1.00- per 
transactie en worden dus niet verhaalt op u als organisatie. Tickets scannen en/of registreren 
aan de deur moet u zelf mensen in faciliteren.  
 
Boekingsvoorwaarden – Radiate (Licht en geluid) 
Wij verwijzen u naar de techniek rider. Hierin staan de overige voorwaarden beschreven 
omtrent onze partner die het licht en geluid inregelt en hierin voorziet. Lees ook deze 
voorwaarden goed door voor het boeken van Charis Music. 
 
 
- Bovenstaande voorwaarden zijn wellicht wat zakelijk beschreven. We begrijpen heel goed dat 
uw situatie net iets anders kan zijn. Voelt u zich alstublieft vrij om dat kenbaar te maken en met 
ons in gesprek te gaan. We willen graag proberen om onze mogelijkheden met u af te stemmen 
op uw wensen. 
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Offerte:  
 
 
 
 
 
Ingevuld door:  
 

Organisatie:   
 

Vertegenwoordiger:   
 

Straat:  
 

Huisnummer:  
 

Postcode:  
 

Plaats:  
 

Telefoon:  
 

Email:   
 

Concert datum:   
 

Locatie:  
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Kruis aan wat van toepassing is:  
 
Boekingsschema: 
 

Optie Prijs  Kruis aan wat voor uw van toepassing is: 
Charis Music kersttour  € 1100.- incl. btw  

Charis Music kersttour  Op aanvraag 
 

 

   

Charis Music kersttour + De 
Zandtovenaar 

€ 4500.- incl. btw   

Charis Music kersttour + De 
Zandtovenaar 

Op aanvraag  

 
Uitbereidingen op bovenstaande pakketten – bijv. in gevallen van een 2e concert op dezelfde dag in 
dezelfde locatie. 
 

Optie Prijs  Kruis aan wat voor uw van toepassing is:  
Charis Music kersttour meerdere 
concerten op dezelfde dag en 
locatie 

Meerprijs 
€ 800.- incl. btw per 
concert 

 

   

Charis Music kersttour meerdere 
concerten op dezelfde dag en 
locatie met De Zandtovenaar 

Meerprijs 
€ 2300.- incl. btw 
per concert 

 

   

 
Extra onderdelen 
 

Optie Prijs  Kruis aan wat voor uw van toepassing is: 
Gedrukte posters A3 30x & Flyers a6 500x € 75.- incl. 

btw 
 

 
 
 
………………………………………     
Handtekening organisatie     
Naam:      
 
Graag dit document tekenen bij akkoord en inscannen en opsturen naar info@charismusic.nl of per post naar: 
Mark 75 te Dronten 8253EH tnv. Charis Music. 


