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Beste belangstellende(n),  

 

Fijn dat u interesse hebt in JazzWerk! Wij doen ons uiterste best om uw verwachtingen te overtreffen. 

Mijn naam is Joost Kraaijeveld en ik ben uw JazzWerk contactpersoon. 

 

Hebt u zojuist een prijsindicatie ontvangen via onze website en wilt u weten wat hier precies wel en 

niet in is meegenomen? In dit document tonen wij u exact wat wel is inbegrepen en wat niet. Tevens 

tonen wij een aantal rekenvoorbeelden waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe met de zaken wordt 

omgegaan die niet in de prijsindicatie via onze website zijn inbegrepen. Zo komt u bij het boeken van 

JazzWerk niet voor verassingen te staan. 

 

Hebt u vragen, opmerkingen of wilt u iets toevoegen, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen. 

Voor meer informatie over ons, onze muziek en onze referenties, verwijs ik u graag door naar 

www.jazzwerk.nl 

 

Met muzikale groet, 

Joost Kraaijeveld 
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UITLEG OVER ONZE ONLINE PRIJSINDICATIE       

 
WAT IS INBEGREPEN? 

✓ Gage voor alle muzikanten die u hebt gekozen o.b.v. het gekozen aantal uren muziek. 
 

✓ Een muzikale performance van deze muzikanten die aansluit op de door uw gekozen 
gewenste muzikale omlijsting en dresscode. 
 

✓ De gekozen muzikanten dragen professionele kostuums en zien er goed verzorgd uit. 
 

✓ Hoogwaardige instrumenten, professionele apparatuur en voldoende kabels en 
stroomverdeeldozen. Onze eigen apparatuur is toereikend voor optredens tot 250 personen. 
 

✓ Gratis advies voor uw evenement: hoe vaak en hoe uitgebreid u maar wilt! 
 

WAT IS NIET INBEGREPEN? 
≠ Reiskosten  

Met betrekking tot reiskosten hanteert JazzWerk een tarief van 25 eurocent per km. Onze 
muzikanten wonen overwegend in de regio Eindhoven/’s-Hertogenbosch. Voor een muzikale 
bezetting vanaf drie muzikanten geldt een heen- en terugreis van niet één maar twee 
voertuigen. 

 
≠ Parkeerkosten 

Alleen van toepassing indien op locatie niet gratis kan worden geparkeerd. Voor een muzikale 
bezetting vanaf drie muzikanten gelden twee voertuigen dus parkeerkosten voor twee 
voertuigen. 
 

≠ Additionele wachttijd 
Moeten onze muzikanten meer dan 60 minuten voor aanvang arriveren op locatie om zaken 
op te bouwen? Of dienen zij na afloop langer dan 30 minuten te wachten voordat ze kunnen 
afbouwen? In die gevallen geldt een tarief voor additionele wachttijd van 25 EUR per 
muzikant per uur. 

 
≠ BTW 

Het BTW-tarief voor culturele & creatieve evenementen en voorzieningen (podium optredens 
en muzikale uitvoeringen) bedraagt 9%. 

 



 
 

 

JazzWerk 

Uw contactpersoon: Joost Kraaijeveld 

TEL          06-11536663 

MAIL        info@jazzwerk.nl 

WEB         www.jazzwerk.nl 

 

 

 

 

 

REKENVOORBEELD 1       

 
UW WENSEN 

✓ U organiseert een bedrijfsfeest en wilt hiervoor graag JazzWerk inzetten voor de muzikale 
omlijsting tijdens de borrel. Het feest gaat plaatsvinden in het centrum van Utrecht. U hebt 
begrepen dat voor deze exclusieve locatie een parkeertarief van 15 EUR per voertuig per 
avond geldt.   
 

✓ Uw voorkeur gaat uit naar een muzikale kwartet formatie met piano, contrabas, jazz drums 
en saxofoon en u wilt graag dat deze muzikale formatie twee uren muziek verzorgt tussen 
16.00u en 18.00u.  
 

✓ U wilt graag dat de muzikanten om 14.00u hun spullen al op komen bouwen omdat de ruimte 
vanaf 15.00u met gasten is gevuld en dus niet meer beschikbaar is. Afbouwen kan direct na 
18.00u aangezien de gasten zich dan al naar een andere ruimte hebben begeven. 

 
UW PRIJSINDICATIE VIA DE WEBSITE 

✓ Via de website heeft u gekozen voor pianist, contrabassist, jazz drummer en saxofonist. U 
hebt de gewenste muzikale omlijsting & dresscode opgegeven en daarbij 2 uren muziek 
geselecteerd. De prijsindicatie via de website bedraagt in dat geval 850 EUR. 

 
✓ Deze prijsindicatie is exclusief BTW, reiskosten, parkeerkosten en additionele wachttijd. 

 
ONS TOTAAL AANBOD 

JazzWerk optreden á 2 uren 
Kwartet formatie: pianist, contrabassist, jazz drummer, saxofonist. 

€ 850,00 

Reiskosten  
Locatie Amsterdam, 25 eurocent/km, meer dan 2 muzikanten dus gelden 2 voertuigen. 

€ 65,00 

Parkeerkosten 
Meer dan 2 muzikanten dus er gelden 2 voertuigen. 

€ 30,00 
 

Additionele wachttijd 
Met een aanvang van 16.00u zouden onze leden normaal om 15.00u starten met opbouwen. 
Dit is vervroegd naar 14.00u waardoor er additionele wachttijd voor 4 muzikanten geldt á 1u 
per muzikant.  

€ 100,00 
 

 Totaal excl. BTW 9% € 1045,00 

 Totaal incl. BTW 9%  € 1139,05 
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REKENVOORBEELD 2       

 
UW WENSEN 

✓ U organiseert een feest om uw verjaardag te vieren en wilt hiervoor graag JazzWerk inzetten 
om uw gasten muzikaal te verwelkomen. U besluit het feest te gaan vieren bij de plaatselijke 
dorpskroeg in Meppel. U hebt begrepen dat zowel op het terrein als de straten er omheen gratis 
kan worden geparkeerd. 
 

✓ Uw voorkeur gaat uit naar een muzikale duo formatie met piano en zangeres en u wilt graag 
dat deze muzikale formatie drie uren muziek verzorgt tussen 13.00u en 16.00u.  
 

✓ In overleg met de dorpskroeg kunnen de muzikanten om 12.00u terecht op locatie. Het feest is 
om 15.45u afgelopen en daarom vindt u het prima dat de muzikanten direct na afloop om 
16.00u gaan afbouwen. 

 
UW PRIJSINDICATIE VIA DE WEBSITE 

✓ Via de website heeft u gekozen voor pianist en zangeres. U hebt de gewenste ervaring voor de 
ogen & oren van uw gasten opgegeven en daarbij 3 uren muziek geselecteerd. De prijsindicatie 
via de website bedraagt in dat geval 500 EUR. 

 
✓ Deze prijsindicatie is exclusief BTW, reiskosten, parkeerkosten en additionele wachttijd. 

 
ONS TOTAAL AANBOD 

JazzWerk optreden á 2 uren 
Duo formatie: pianist, zangeres. 

€ 500,00 

Reiskosten  
Locatie Meppel, 25 eurocent/km, 2 muzikanten dus er geldt 1 voertuig. 

€ 80,00 

Parkeerkosten 
2 muzikanten dus er geldt 1 voertuig. 

n.v.t. 
 

Additionele wachttijd 
De muzikanten kunnen 60 minuten voor aanvang terecht om zaken op te bouwen en 
kunnen direct na afloop spullen gaan afbouwen. Er geldt dus geen additionele wachttijd. 

n.v.t. 
 

 Totaal excl. BTW 9% € 580,00 

 Totaal incl. BTW 9%  € 632,20 

 


