
MUZIK1030 BAR - MUZIK@1030.BE - 0479 28 41 31

MUZIKMUZIK1030
BARBAR

DEELNAMEFORMULIER VOOR BARS

IK ORGANISEER 
VOOR HET EERST 
EEN CONCERT VIA 
MUZIK1030 BAR

STAP 1: VOOR HET CONCERT

Vul in en stuur stap 1 ten laatste 1 maand voor het concert naar muzik@1030.be. 
U ontvangt daarna al dan niet de goedkeuring om een MUZIK1030 BAR-concert te organiseren.

Als u deelneemt aan MUZIK1030 BAR, gaat u akkoord met 
de afspraken in de checklist voor bars (zie 1030.be/MUZIK1030BAR) 

CONCERT

Datum van het concert:

Uur van het concert:

Toegang:      gratis -      betalend :

Als betalend:     € (5€ max)

Aantal verwachte klanten:

Naam van de muziekgroep:

Contact GSM: 

Contact E-mail (in hoofdletters): 

Aantal muzikanten:

Het concert gaat buiten door?         Ja        Nee

(onder voorbehoud van aanvaarding van de politie)  

Zo ja, voeg een plannetje toe met de inplanting (dat mag een eenvoudige 

tekening zijn)

Bedrag te betalen door de bar (minimum 30€ per muzikant)

 Aantal muzikanten  x  €      =

Bedrag te betalen door vzw Arts et Culture 1030

 Aantal muzikanten x 90€ =

BAR

Naam van de bar:

Straat en nr:

Gemeente: 1030 Schaarbeek

Organisator (vzw, handelsvereniging, feitelijke vereniging, enz.)

Naam:

Ondernemingsnummer:

Adres:

Wettelijke vertegenwoordiger:

NAAM en voornaam:

Tel nr en/of GSM:

E-mail (in hoofdletters):

Verantwoordelijke ter plaatse:

NAAM en voornaam:

Tel nr en/of GSM:

E-mail (in hoofdletters):

Rekeningnummer:   BE

(bedrag aangeboden door de gemeente
via vzw Arts et Culture 1030)

Het concert moet doorgaan volgens de 
geldende horecamaatregelen

2021



1030CULTUUR

1030.BE/MUZIK1030BAR

MUZIK1030 BAR - MUZIK@1030.BE - 0479 28 41 31

BEDANKT!

MUZIK1030 BAR - MUZIK@1030.BE - 0479 28 41 31

ONDERZOEK

STAP 2: TIJDENS EN NA HET CONCERT

Vul in en stuur stap 2 ten laatste 1 week na het concert naar muzik@1030.be. Als wij dit deel van het formulier 
niet ontvangen, zullen wij u vragen het bedrag dat u ontving voor de muzikanten terug te betalen.

MUZIKANTEN

Voornaam/Naam:   

Postcode:

Minstens 1 muzikant woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ik verklaar dat mijn band via MUZIK1030BAR 
dit kalenderjaar niet meer zal optreden in dezelfde bar. 

Voornaam/Naam: 

Voornaam/Naam: 

Voornaam/Naam: 

Voornaam/Naam: 

VERTEGENWOORDIGER VAN DE GROEP

ANDERE MUZIKANTEN

Postcode:

Postcode:

Postcode:

Postcode:

HET CONCERT IS OPNIEUW 
GEPROGRAMMEERD OP: 

 door overmacht 
 omdat: 

Het concert is afgelast:

Omcirkel wat past, duid aan of vul in. We gebruiken deze gegevens enkel om ons project te evalueren.

Naam van de bar: Naam van de muziekgroep:

Datum:

IDENTIFICATIE

Ik zou dit evenement      wel /      niet opnieuw organiseren omdat:

Andere suggesties of opmerkingen:

ALGEMEEN

De muzikanten werden betaald via:

 Factuur         Een interimkantoor         Kleine vergoedingsregeling (KVR)         Andere:

BETALING VAN DE MUZIKANTEN

Er was      meer volk dan /      minder volk dan /      evenveel volk als anders in mijn café.

Ik verkocht      meer dan /      minder dan /      evenveel als anders.

Ik schat het aantal aanwezigen op               (aantal personen).

OPKOMST
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