
Spelen in Jazzpodium de Tor 
Praktische en Administratieve zaken
Beste mensen, 

Het gaat goed met de Tor, we zijn nog steeds in staat een volwaardig jaarprogramma aan te bieden. 
Wij doen ons uiterste best om de financiële en administratieve afhandeling zo vlot mogelijk te laten verlopen. 
We zijn echter afhankelijk van wet- en regelgeving en subsidiegevers. We hopen op jullie begrip.

Jazzpodium de Tor

Voorbereiding

Het optreden is in Jazzpodium de Tor 
Walstraat 21 in Enschede

Het telefoonnummer van de Tor is 
053-43 180 60.
Hier wordt alleen tijdens concertavonden
opgenomen.

Techniek
Voor vragen over de techniek kun je contact 
opnemen met 

Joost Jansma
techniek@jazzpodiumdetor.nl  
of 06-34 97 97 57

Opbouw
De zaal gaat open om 19:30 uur
Als je eerder wilt komen, overleg dat even met 
Pim. 

Promotie / PR
PR materiaal kun je sturen naar 

Willem Habers 
w.habers@jazzpodiumdetor.nl

Toegang met auto's

Het beleid van de gemeente Enschede ten 
aanzien van toegang tot het stadserf is veranderd. 
De beruchte paaltjes zijn verdwenen, je kunt nu 
alleen de binnenstad inrijden als je van tevoren je 
kenteken hebt aangemeld. 
Niet aangemeld is dikke bekeuring!

Aanmelden vooraf via mail:  
kenteken@jazzpodiumdetor.nl

Het optreden

Aanvang concert
Concerten in Jazzpodium de Tor beginnen om 
21:00 uur en bestaan in principe uit  
2 sets van 45 minuten.

Merchandise
Tijdens de pauze en na afloop van het concert kun 
je desgewenst je eigen CD’s, LP en ande-re 
merchandise verkopen. Dat dien je zelf te 
organiseren.

Meer hebben wij er niet over te zeggen: 
leef je uit!

Factureren

In de meeste gevallen wordt één enkele  
factuur verstuurd voor het totale bedrag. 

Steeds vaker zien we dat individuele  
muzikanten voor zichzelf factureren. 

Let op:  
Wij kunnen pas tot uitbetaling overgaan als 
ALLE facturen met betrekking tot dat  
optreden bij ons binnen zijn.

Stuur de factuur met alle benodigde 
documenten uitsluitend naar 

Wilton Jongmans 
wilton@jazzpodiumdetor.nl 

Als je vragen hebt kun je ook bellen: 
06-26 80 25 95

Er zijn drie varianten, bepaal zelf welke voor 
jou van toepassing is en zorg dat de juiste 
informatie bij ons terecht komt:
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Let op: 
Wij kunnen pas tot uitbetaling overgaan als ALLE facturen en documenten met betrekking tot dat optreden bij ons binnen zijn.

Stuur de factuur met alle benodigde documenten naar Wilton Jongmans (email: wilton@jazzpodiumdetor.nl)
(NB: Geen ander post- of mailadres gebruiken.)
Als je vragen hebt kun je ook bellen: 06-26 80 25 95.

Deze info is ook online te vinden op www.jazzpodiumdetor.nl/spelen

1: Je bent zelfstandige (zzp)

Je bent ingeschreven bij de KvK, je hebt een BTW nummer en voert 
een BTW-administratie.

Stuur ons:
- Een factuur met BTW

Op de factuur moet vermeld staan:
- Het nummer van inschrijving bij de KvK
- Jouw BTW nummer
- De volgende tekst: 
“Met dit optreden ontstaat geen dienstbetrekking, waardoor echter wel 
de artiestenregeling van art. 5a Wet LB en Art. 4 Besluit van 24 decem-
ber 1986 (sociale verzekeringen) van toepassing zou zijn. Ik kies er als 
artiest voor om géén gebruik te maken van deze artiestenregeling, dus 
om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor 
de werknemersverzekeringen. Hiermee wordt voldaan aan art. 3bis UR 
LB en art4, lid 2 Besluit 24 december 1986. Door deze keuze mag de 
opdrachtgever de gage voor het optreden bruto aan mij betalen.”

2: Je bent geen zelfstandige, je gage wordt verloond

Je hebt iemand die voor jou je gage verloont. De partij die jouw gage ver-
loont stuurt een factuur met een IPV (Inhoudingsplichtigenverklaring).

Als je niet weet wie dat voor jou zou kunnen doen, dan kunnen wij je 
daarin adviseren. Neem in dat geval contact op met Wilton Jongmans.

3: Je woont niet in Nederland
Je woont niet in Nederland en bent in een ander land dan Nederland 
belastingplichting.

 
Stuur de volgende documenten op:
- Factuur
- Kopie paspoort
- Naam, adres, woonplaats
- Bankgegevens (IBAN nummer)

Facturering: 3 varianten
Er zijn drie varianten, bepaal zelf welke voor jou van toepassing is en zorg dat de 
juiste informatie bij ons terecht komt.




