
 

Checklist voorbereiding optreden 

 

Voorkom verrassingen en ga zonder stress jouw feestavond tegemoet.  

Deze checklist helpt je in te zien waar je in de basis op moet letten bij de planning, 
voorbereiding en afstemming van het optreden. 

 Ga puntsgewijs na of je alles goed geregeld hebt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1: Boeking 

Fase 2: Locatie 

Fase 3: Optreden 

Fase 4: Nazorg 

 

 

 

*Aan deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend. Het is bedoeld als hulpmiddel om jou als opdrachtgever te ondersteunen bij de 
afstemming van het geboekte live optreden. 



 

Fase 1: Boeking 

 Met wie van of namens de band/DJ heb en houd je contact om alles te regelen? 

 Kan men een offerte opstellen? Zorg in ieder geval dat de prijs duidelijk met elkaar wordt 
afgestemd. Let op dat je goed inzicht krijgt in de opbouw van de totaalprijs: incl/excl BTW, 
met/zonder licht & geluidsinstallatie, komen er reiskosten bij etc.?  

 Hoe klinkt de band? Hebben ze demo's of opnames voor je? Kun je de artiest van tevoren live 
bekijken, bijvoorbeeld bij een optreden of repetitie? Hierdoor krijg je een goed beeld van hoe 
interactief, talentvol en flexibel ze zijn. 

 Vraag na of de band in complete samenstelling komt en/of bevestig voor jezelf of hun bezetting 
overeenkomt met de verwachtingen op basis waarvan je ze geboekt hebt.  

 Wat speelt de artiest voor muziek? Covers, eigen repertoire, medleys, ballads en welke genres 
beheersen ze? Is het gevarieerd genoeg? Hebben ze een repertoirelijst die je kan inzien?  

 Heb je verzoekjes of openingsdans-nummer wat je graag door de artiest live gespeeld wilt 
hebben? Geef deze dan tijdig aan hun door. Wel zo prettig voor de band om ruim op tijd de kans 
te krijgen om jouw voorkeuren in te studeren.  

 Maakt de artiest van tevoren een contract? Zo ja, lees dit dan goed door. Zo niet, ons advies is 
om schriftelijk iets op te stellen en te laten ondertekenen. Dit voorkomt teleurstellingen en 
maakt voor beide partijen duidelijk waar je aan toe bent. Wat gebeurt er bijvoorbeeld in geval 
van ziekte van de artiest, is er dan vervanging? Vanaf wanneer moet je (een gedeelte) van de 
kosten betalen, mocht het feest gecanceld worden etc.  

 Ontvang je achteraf een factuur? Is deze van de band zelf, hun boekings-of verloningsbureau? Ga 
als het niet om een prive-feestje gaat ook na of de band/DJ zelfstandig is en of men een 
gageverklaring of Verklarings ArbeidsRelatie (VAR) heeft. Dit is nodig ten behoeve van het 
vrijwaren voor jou als opdrachtgever voor de verplicht af te dragen loonheffingen.  

 Is de artiest verzekerd (zakelijke WA-verzekering)? 

 Wie regelt het licht & geluid? Neemt de artiest dit volledig in handen, hebben ze een 
voorkeursbedrijf of zit dit bij jullie feestlocatie al inbegrepen? Mocht je het zelf moeten regelen, 
dan bieden we een onafhankelijk aanbod aan licht & geluid bedrijven. Voor hoeveel mensen en 
welke ruimte moet het geluid toereikend zijn? Als hulpmiddel kun je ons modeldocument 
technische rider raadplegen, die je helpt om inzicht te krijgen in wat een band qua geluid en 
podiumsamenstelling voor basiseisen heeft. 

 Heeft de artiest nog eisen voor wat betreft de boeking? 

 

 

 

 

https://bandstage.nl/bedrijven
https://www.bandstage.nl/files/19022017175255_1.pdf
https://www.bandstage.nl/files/19022017175255_1.pdf


 

Fase 2: Locatie 

 Wie is de contactpersoon van de locatie? Geef de contactgegevens door aan de artiest. 

 Is de locatie eenvoudig met de auto bereikbaar?  

 Is het optreden binnen of buiten (podium wel/niet overdekt)? 

 Is het laden/lossen op loopafstand van het podium? Moet de band langs jullie dinerzaal o.i.d. 
tijdens het opbouwen? 

 Heeft de locatie een podium? Hoeveel man moeten hierop staan en is het groot genoeg om alle 
instrumenten, versterkers en monitors te kunnen plaatsen? Kortom, is het ruim genoeg voor de 
samenstelling van de band of drive-in set van de DJ? 

 Hoe is de akoestiek van de zaal? Iets opvallends waar het geluidbedrijf rekening mee moet 
houden? Is er een geluidsbeperking? Zo ja, wat is het maximum in decibel? 

 Hoe ziet de stroomvoorziening eruit? Hoeveel stroom heeft de band/DJ nodig? 

 Is er een rustig plekje voor de oudere gasten, waar het geluid en de dansende mensen wat 
minder hevig aanwezig is? 

 Is er een kleedruimte of plek waar de artiest zich terug kan trekken ter voorbereiding en in de 
pauzes? 

 Is er een maaltijd voor de band? Zijn er consumpties voor de band? 

 Heeft de artiest nog bijzondere eisen voor wat betreft de locatie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fase 3: Optreden 

 Wie is de contactpersoon m.b.t. afstemming optreden. Is er een ceremoniemeester? 

 Hoe laat en hoeveel tijd wil en kan de artiest opbouwen? Wanneer dient men klaar te zijn met 
de opbouw, zodat alles opgeruimd is als jouw gasten arriveren? 

 Hoe laat is de soundcheck? Hoe lang duurt deze, hoe hard is het geluid hierbij (ter voorkoming 
van storing tijdens bijv. je diner o.i.d.)? 

 Hebben jullie of de artiest eisen m.b.t. dresscodes of aankleding? 

 Hoe laat begint en hoe lang speelt de band/DJ?  

 Zijn er pauzes en zo ja, hoe is de muzikale opvulling dan? Spotify of locatiemuziek ter opvulling? 

 Zijn er stukjes, openingsdans, verzoekjes etc.? 

 Hoe hard speelt de band? Kun je het geluidsvolume tijdens het optreden bijstellen? Heeft de 
band een decibelmeter, indien hier een limiet op zit qua locatie? 

 Hoe sluit de artiest af? Is er ruimte voor uitloop? 

 Wenst men meteen alles op te ruimen of kan dit nadat de gasten vertrokken zijn? Hoe lang heeft 
de band nodig om af te breken? 

 Heeft de artiest nog bijzondere eisen voor wat betreft het optreden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fase 4: Nazorg 

 Hoe zit het met de financiele afhandeling? Ontvang je een factuur? Wanneer moet je betalen? 
Hoe lang is de betalingstermijn? 

 Heb je nog foto’s/filmpjes gemaakt of de artiest van jullie? Wel zo leuk dit met elkaar te delen! 

 Bedank de artiest voor een geweldige bijdrage aan het feest. Vergeet niet een beoordeling na te 
laten op BandStage. Je kunt de band, solist of DJ ratings geven en een review schrijven. Dit helpt 
hem/haar aan een levendig profiel, waardoor de artiest nog beter gevonden wordt door 
toekomstige opdrachtgevers. Zo helpen we elkaar. 

 Like onze Facebook-en Instagrampagina en die van de artiest. Laat eventueel een berichtje 
achter op onze Twitter of Facebook over hoe je het optreden vond. Alvast bedankt en tot ziens! 

 Voor meer informatie bandstage.nl en info@bandstage.nl  
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