
Spillested Bandnavn

Dato

Adresse Antal musikere

Spilletid  fra kl. til kl.

Get in kl.

Lydprøve kl. Honorar kr.

Særlige aftaler

Navn Kontaktperson 

Adresse Adresse

Postnr. Postnr.

Kontaktperson tlf. Tlf.

Mail Mail 

CVR evt. CVR/CPR

Arrangør Underskrift

Arrangør

Dato

Optrædende

Dato

Optrædende Underskrift (repræsenteret ved)

Arrangør Optrædende (repræsenteret ved)

Standardkontrakt

Betaling

Kontant betaling efter optræden.

MobilePay nr:

Bankoverførsel først kommende hverdag 
efter optræden eller dato ______________

___________________

Antal set á         min.

 Kontonr: _________  /  ____________________  

Kontrakten skal returneres senest den ______________ 

Forudbetaling

Der forudbetales kr. ______________ . 
Det aftalte beløb overføres til anførte kontonr. 
_______ dage inden arrangementsdagen. 

Afbestilling kan ikke finde sted.

Øvrige betingelser og vejledning næste side 

Honorarfordeling
Navn CVR/CPR Konto nr. / MobilePay nr.  Honorar

2

3

4

5

1



• Honorering / løn Forhandles med udgangspunkt i DMF's minimumstariffer (www.dmf.dk)

• Betaling Som kvittering for modtagelse ved kontant betaling anvendes f.eks dags dato kvittering.

• Koda Ved offentlig adgang til arrangementet skal arrangøren betale vederlag til Koda.

• Optagelser af optræden Der må ikke optages lyd og/eller billede af optrædende uden forudgående skriftlig
aftale.

• Afbestilling kan ikke finde sted Denne betingelse er gældende for begge parter.

BETINGELSER 

Denne kontrakt vedrører engagement af livemusik og er udarbejdet af Dansk Musiker Forbund 

Kontrakten er en bindende aftale mellem optrædende og arrangør. 

VEJLEDNING 

• Procedure Optrædende fremsender underskreven kontrakt i to eksemplarer. Arrangøren skal underskrive og
returnere det ene eksemplar inden for den anførte returdato.

• Adresse Det er vigtigt at kontrakten indeholder arrangørens fulde navn og adresse. En e-mailadresse alene er
ikke nok.

• Get In og lydprøve Her skrives tidspunkt for, hvornår der er mulighed for at komme ind med grej og stille op, samt
tidspunkt for at afvikle lydprøve.

• Spilletid Her skrives den reelle spilletid, i set, minutter etc.

• Særlige aftaler Her skal indskrives alle særlige aftaler. Det kan være tilføjelser og uddybning af punkterne i kon-  
trakten, ligesom det kan være aftale om catering, transport, krav til scenestørrelse, antal gæster m.v.

• Honorar Her skrives det fulde honorar inklusive transport.

• Honorarfordeling Indberetningspligtige arrangører skal indberette de udbetalte honorarer på de enkelte musikere
til e-indkomst efter gældende regler.

• Underskrift Arrangør og optrædende underskriver kontrakten. Når begge parter har underskrevet kontrakten er
aftalen bindende.

Sankt Hans Torv 26  l 2200 København N  l  tlf  35 240 240  l  fax  35 240 250  l  www.dmf.dk

- din backing i musikbranchen
ER DU I TVIVL KONTAKT,   
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- din backing i musikbranchen
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SÅDAN BEHANDLES DINE DATA 

Dataansvarl ig
Vi  er dataansvarl ig og vores kontaktoplysninger fremgår af kontraktens forside under overskri f ten ”Optrædende”.

Vores behandl ing af dine personoplysninger
Vi  behandler personoplysninger om dig som led i  udøvelsen af vores akt iv i teter som udøvende kunstnere.   
Oplysningerne er registreret af  hensyn t i l  at  kunne udføre vores aftale med dig og af hensyn t i l  dokumentat ion i  
regnskabs- og skatteforpl igtelser og l ignende.

De personoplysninger,  v i  har registreret,  er dit  navn, evt.  f i rmanavn og CVR-nr. ,  din adresse, telefonnummer, e-
mai ladresse og evt.  andre almindel ige kontakt- og identi f ikat ionsoplysninger.  Oplysningerne vi l  som udgangspunkt 
være oplyst af  dig selv og vi l  i  hovedsagen fremgå af kontrakten.

Vi  behandler ikke følsomme personoplysninger.

Retsgrundlag
Grundlaget for vores registrer ing og behandl ing af almindel ige personoplysninger er databeskyttelsesforordningens 
art ikel  6,  stk.  1,  l i t ra b.  

Desuden behandler vi  i  s jældne t i l fælde oplysninger om personnummer på baggrund af databeskyttelseslovens § 11, 
stk.  2,  nr.  3 (s ikr ing af entydig identi f ikat ion).

Opbevaring af dine personoplysninger
Dine personoplysninger opbevares som udgangspunkt i  5 år regnet fra udløbet af  det indkomstår,  som kontrakten 
vedrører.  

Udgangspunktet fraviges i  konkrete situat ioner,  således at personoplysningerne først slettes,  når at der er for løbet 
10 år efter at kontraktforholdet er endel igt afsluttet (ved endel ig forældelse).

Oplysningerne kan bl ive delt  med offent l ige myndigheder og med fx revisor,  advokat el ler vores fagl ige 
organisat ion, samt evt.  vores a-kasse.

Dine rett igheder i  henhold t i l  databeskyttelsesforordningen:

1.  Ret t i l  at  se oplysninger ( indsigtsret)
Du har ret t i l  at  få indsigt i  de oplysninger,  som vi  behandler om dig.  
2.  Ret t i l  ber igt igelse (rettelse)
Du har ret t i l  at  få ur igt ige oplysninger om dig selv rettet.  

3.  Ret t i l  s letning
I visse t i l fælde har du ret t i l  at  få slettet oplysninger om dig,  inden t idspunktet for vores almindel ige sletning 
indtræffer.

4.  Ret t i l  begrænsning af behandl ing
Du har i  nogle t i l fælde ret t i l  at  få behandl ingen af dine personoplysninger begrænset.  

5.  Ret t i l  dataportabi l i tet
Du har ret t i l  at  modtage dine personoplysninger i  et  struktureret,  almindel igt anvendt og maskinlæsbart format 
samt at få overført  disse personoplysninger fra os t i l  en anden.

Hvis du ønsker at gøre brug af nogle af dine rett igheder,  skal  du kontakte os som dataansvarl ig.  Vores 
kontaktoplysninger fremgår af kontraktens forside under overskri f ten ”Optrædende”.

6.  Klage t i l  Datat i lsynet
Du har ret t i l  at  klage t i l  Datat i lsynet over indsamling og registrer ing mv. af  oplysninger om dig.  Klageformular 
f inder du på Datat i lsynets hjemmeside.

Datat i lsynet
Borgergade 28, 5.
DK-1300 København K
+45 33 19 32 00
www.datat i lsynet.dk
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