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KONTRAKTENS VILKÅR OG GENERELLE BETINGELSER 
 
1.KONTRAKT/SIGNERING  
Bestilling/kundekontrakt er et gyldig/bindende dokument for begge parter fra bekreftet bestilling. Ved bekreftet/signert avtale forplikter kunden å betale 
oppdraget i sin helhet. Også ved kansellering/avlysning/avbestilling, uavhengig av grunn. Avbestilling må skje skriftlig til post@prodj.no  
 
2.BETALING/OPPGJØR  
Ved alle private arrangementer skal oppgjør skje på forskudd til den engasjertes konto eller når den engasjerte ankommer arrangementets sted, via VIPPS 
(tilkommer 2,5% i gebyr av totale sum) hvis ikke annet er avtalt. Kun kredittgodkjente foretak kan få kreditt.  Ved booking/bestilling i mer enn tre uker i forveien, 
plikter arrangør/kunden å innbetale et forskudd (50%) av totale beløpet. 
Overtid/spilling utover avtalt tid belastes kunden med Kr 1000,- pr påbegynt time, som betales direkte på VIPPS (tilkommer 2,5%  i gebyr av totale sum). 
Om arrangementet blir avlyst, utsatt, stengt, eller annet godtar arrangør/kunden at den engasjertes honorar betales i sin helhet slik kontraktens pris tilsier, 
innen avtalt tid uavhengig av andres skyld eller ansvar. Ved kjøp av total produksjon med DJ(flere DJs), offentlig arrangement med publikum skal 50% av 
totalsummen innbetales ved kontraktinngåelse (netto 14 dager), og resterende innbetales senest fem virkedager før arrangementet avvikles. Dersom dette ikke 
overholdes anses dette som kontraktbrudd og arrangementet vil ikke bli gjennomført, og arrangør/kontrahent er ansvarlig for å betale den totalsummen som er 
kontraktfestet. 
 
3. LEVERANSE, PRIS OG AVGIFTER 
Prisen for leveransen og hva som er inkludert i honoraret, er etter hva som er oppført i tilbudet som er utsendt i egen mail eller kundekontraken. 
Booking fee tilkommer alle oppdrag og varierer fra Kr 350,- til 550,- avhengig av oppdrag/tjenestens omfang. (Booking Fee er kostnaden Team Pro DJ Norge tar 
for å administrer kontrakt, planlegging, fakturering, samt annen administrativ oppfølging for oppdraget og kunden).  
 
4. TRANSPORT, REISE OG PARKERING 
Arrangør/kunden plikter å dekke alle reisekostnader i forbindelse med DJ/artist tur/retur arrangementsted. Dette inkl. Kilometergodtgjørelse (Kr 5,- pr km), samt 
Bom/Rushtidsavgift, Ferje og Parkering. Dersom DJ/artist får parkeringsbot på oppgitt parkering, er arrangør/kunden ansvarlig for dette. 
 
5. MAT, DRIKKE OG OVERNATTING - STANDARD VILKÅR 
Arrangør plikter å tilordne at Dj og medhjelper(e) får mat og alkoholfri drikke (kaffe/mineralvann) på arrangementer som krever opprigg før arrangementet 
starter. På arrangementer som har opprigg etter at middagen på arrangementet er ferdig, så må arrangør tilordne at det blir servert mat/middag og alkoholfri 
drikke (kaffe/mineralvann) til Dj og medhjelper(e). Arrangør plikter å tilordne overnatting for Dj og eventuelle medhjelper(e) ved arrangementer som er mer enn 
2 timers bilkjøring unna/10mil eller ved oppdrag i tidsrom da det er dårlig vær og vei forhold. Dette vil således avtales spesifikt på kontrakten. Arrangør/kunden 
er ansvarlig for å registrere og betale avgift til Tono for opphavsrettighetene til musikken som blir spilt på arrangementssted. Vennligst sjekk www.tono.no for 
mere informasjon. 
5.1. Mat og drikke under arrangementet: 
Dj og eventuelt medhjelper(e) har krav på fritt mineral vann under hele arrangementet og et måltid på oppdrag som overstiger 4 timer eller som innebærer 
overnatting (se eget punkt om dette). Om dette ikke blir tilbudt under arrangementet eller står klart (eller etter skriftlig avtale). Godtar arrangør et gebyr på 
500,- NOK for og dekke DJens muligheter til å kjøpe seg mat og drikke på egenhånd etter endt arrangement eller på stedet DJ utfører oppdraget på. Her er det 
viktig å presisere at kunden er pliktig til å by DJ på drikke og eventuelt mat. 
5.2. Oppdrag med overnatting: 
Alle oppdrag som innebærer reise på vei i mer enn 2 timer (hver vei), flyreiser eller arbeide for arrangøren i mer enn 6 timer med mer enn 2 timer reisevei. Har 
DJ krav på overnatting. Arrangør kan fritt velge om den engasjerte eller seg selv skal ta av seg bestilling av rom. Kostnadden for dette tilfaller uansett på 
arrangør. Minstekravet er et eget rom med bad, dusj og WIFI-Internet med tilhørende frokost. 
Før hvert arrangement skal arrangør oversende den engasjerte kopi av bestillingen som er blitt gjort på et rom. Hvis dette ikke er avklart senest 7 dager før 
arrangement datoen kan den engasjerte booke nærmeste overnattingsmulighet på arrangørens regning opptil 1250,- kr pr person (hvis Dj har med 
reisefølge/crew/teknikere eller behjelpelig mannskap). 
 
6. ANSVAR/SIKKERHET 
Arrangør/kunden er 100% ansvarlig for vakthold/sikkerhet i forhold til DJ/artist, samt medbrakt teknisk produksjon (DJ utstyr, lyd, lys og effekter) 
Arrangør/kunden er selv ansvarlig for å sikre seg forsikring , ellers holdes arrangør/kunden personlig erstatningsansvarlig fra ankomst til utstyret er trygt pakket i 
Dj/artists bil. Ved ødelagt utstyr i forbindelse med arrangementet som skylles at arrangøren ikke oppfyller sine krav, eller at gjester er uforsiktige, er arrangør 
100% ansvarlig for å dekke utstyret. Arrangør/kunden må erstatte nytt produkt til ordinær kostpris. 
 
7. KONTRAKTENS ØVRIGE VILKÅR 
– Kontraktens omfang: 
Kontrakten regulerer rettighetene og pliktene til arrangør og engasjerte i forbindelse med arrangementet. Selv om impressiario ikke er part i kontrakten, kan 
denne likevel direkte ovenfor arrangør og engasjerte gjøre gjeldende de rettigheter denne er gitt etter nærværende kontrakt. I tillegg skal arrangør stille med 
minst 2 edrulige personer som bærehjelp med djens ankomst. Dette skal arrangør også stille med ved djens avreise. Ved brudd på dette som forsinket oppmøte 
av bærehjelp, ingen oppmøte av bærehjelp og/eller tydelig beruset oppmøte av bærehjelp, godtar arrangør et gebyr på 1000,- NOK pr bærehjelp. 
 
8.MVA 
DJ-tjenesten er uten Merverdiavgift, da DJ/artisten er utøvende kunstnere og er fritatt for mva. MVA kan tilkomme leie av lyd, lys og annet utstyr, samt booking 
fee og transport/reise/bom/parkering. 
 
ALLE VILKÅR OG BETINGELSES ER GJELDENDE FOR ARRANGØR/KUNDE DERSOM IKKE ANNET ER AVTALT SKRIFTLIG, OG GODTAS AV ARRANGØR/KUNDEN 
SOM EN DEL AV DENNE ENGASJEMENTSAVTALEN MELLOM PARTENE.  
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Musikkønsker 
Kunde/arrangør kan komme med ønsker i forhold til musikk, dette sendes på e-post: musikk@prodj.no (Merk i emne dato for arrangementet). Det går greit å 
dele link til eventuell Spotify lister i denne e-posten. DJ`en kan overføre dette inn i sitt DJ system. 
 
Grunnet ulike lover og regler om opphavsrett osv, har ikke DJ`er som spiller profesjonelt på privat- og offentlig arrangementer tillatelse til å benytte seg av 
Spotify under arrangementet. 
 
Telefonmøte med DJ 
Normalt avtales dette med gjennomføring ca 1 uke før avvikling av arrangementet, det blir også anledning til å gå igjennom program, samt andre detaljer ved 
get-in/opprigg. 
 
Get-in/Opprigg 
Dette gjøres dagen før arrangementet, tidspunkt avtales og fremgår av kontrakten. Kunden/arrangør stiller med 2 stk bærehjelp til dette tidspunktet. 
Ved get-in/opprigg skal kunden/arrangør stille med 2 til 4 flasker 0,5l Olden, Imsdal eller annet merke med vann uten bobler. 
 
 
Plassering av DJ og Lyd og Lys Produksjon 
Det må være ryddet og klargjort for at DJ kan rigge opp produksjonen til avtalt tid, dette for å ikke medføre forsinkelser i programmet. Det skal avsettes god nok 
plass til DJ stand, samt lyd og lys rigg slik at både sikkerhet- og smittevern kan ivaretas. Minstekravet er i utgangspunktet 3 x 3 meter. Dersom dette ikke lar seg 
gjøre, må plass avklares med DJs representant, eller DJ selv for å avklare gjennomføring. 
 
Krav til strøm 
Kunden/arrangører må sørge for tilgjengelig strøm ved umiddelbar nærhet av DJ`en sin plass, der DJ, Lyd og Lys Produksjonen skal stå. Ordinært krav er 2 x 1-Fas 
(230 volt spenning – 50 hertz vekselstrøm) i vanlig hus/lokaler. Industribygg med 3-Fas må kunden/arrangør legge opp fordelingsboks til 1-Fas i forveien. 
 
Det er ønskelig at kursen som benyttes til DJ, Lyd og Lys Produksjonen kun benyttes til dette, og at ikke annet er koblet til denne kursen. 
 
Kunden/arrangør er ansvarlig for å ha tilgang, samt kunne gi DJ tilgang til strøm/sikringsskap fra get-in/opprigg, under avvikling, samt ved get-out/nedrigg.  
 
Mat og drikke til DJ 
Les mer om dette under punkt 5 i vilkår og generelle betingelser. 
 
Parkering 
Kunden/arrangør skal legge til rette for at DJ kan ankomme lokale, samt parkere nærmest mulig inngang som skal benyttes ved get-inn/opprigg, samt ved get-
out/nedrigg, dersom dette kreves tillatelse fra gårdeier, kommune eller Politi, må kunden/arrangør innhente dette i forkant, med dokumentasjonskrav. 
 
Kunden/arrangør skal fikse parkeringsplass med max 5 min gange fra stedet. Det skal kunne parkere en stor varebil på stedet.  Steder der det kreves betaling for 
parkeringen. Skal kunde/arrangør betale for tiden fra get-in/opprigg, avvikling til get-out/nedrigg. Annen info se punkt 4 i vilkår og generelle betingelser. 
Arrangør skal ha følgende punkter klart til ankomst av DJ 
 
Ønskemusikk 
De DJ`s som har tatt i bruk QR-kode for ønskelåt/musikk skal benyttes. DJ har med laminerte kort med informasjon som legges ut på bordene i lokalet. Mer 
informasjon blir gitt av DJ under telefonmøte, eller ved get-in/opprigg. 
 
Get-out/nedrigg 
Dette gjøres umiddelbart etter avvikling (se avtalt slutt tid i kontrakt), da DJ`en må ha med seg alt av utstyr for eventuell utførelse av andre oppdrag. 
Nedrigg tar ca 30 til 45 min, noen ganger ennå raskere. DJ`en pakker selv alt utstyr, og det må avsettes tid til dette. Kunden/arrangør stiller med 2 stk bærehjelp 
til DJ`ens disp, og skal være edruelige, samt ikke dimitteres før DJ gir grønt lys for dette. 
 
 
 
Denne praktiske informasjonen er laget for og følges av kunden/arrangør, samt for å informere om fremdrift og før og etter 
gjennomføring. Dette for at arrangementet og dens avvikling ikke skal møte på uforutsette hendelser, samt at både 
sikkerhet- og smittevern blir ivaretatt. Dersom produksjonen inkluderer effekter som gnistfontenemaskiner, røyk eller 
konfetti se også eget dokument: Sikkerhet og brukstillatelse. 
 
 
PRAKTISK INFORMASJON ER GJELDENDE FOR ARRANGØR/KUNDE DERSOM IKKE ANNET ER AVTALT SKRIFTLIG, OG GODTAS AV ARRANGØR/KUNDEN SOM EN 
DEL AV DENNE ENGASJEMENTSAVTALEN MELLOM PARTENE.  
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