Voorwaarden en richtlijnen ten aanzien van een bezoek van Geronimo Stilton
Een aantal jaren toeren door Nederland heeft ons veel geleerd over de organisatie rondom een
bezoek van Geronimo Stilton. Om u veel telefoontjes met vragen te besparen en misverstanden te
voorkomen hebben wij daarom dit document opgesteld. Wij verzoeken u vriendelijk het grondig door
te lezen, zodat u precies weet waar u aan toe bent en waar u voor tekent!
Als u overweegt om Geronimo Stilton ‘live’ naar uw winkel, school of bibliotheek te halen, dan moet
u zich het volgende realiseren:
Bezoek aanvragen:
 Alle optredens van Geronimo Stilton zijn uitsluitend op aanvraag.
 Wij kunnen u geen tijdelijke exclusiviteit binnen uw vestigingsplaats verlenen. Zeker in
drukke periodes, zoals de Kinderboekenweek, kan het dus zo zijn dat een andere winkel
binnen uw vestigingsplaats Geronimo ook op bezoek krijgt. Wij doen echter ons uiterste best
om binnen twee weken geen twee bezoeken in dezelfde plaats te boeken.
 De regeling waarbij de vergoeding voor het bezoek kan worden voldaan middels een
boekbestelling (zie onder bij ‘Vergoeding’), geldt niet omgekeerd. Dat wil zeggen: een
bestelling van 1200 euro bruto geeft niet automatisch recht op een bezoek van Geronimo!
Vooraf:
 Vriendelijk verzoeken wij u om vooraf door te geven hoeveel kinderen u verwacht. Zonder
overleg vooraf is het maximum aantal kinderen strikt gelimiteerd tot 100!
 Geef alstublieft eerlijk en duidelijk aan wat de bedoeling van het bezoek is. Als u weet dat het
een happening gaat worden waar de hele winkeliersvereniging bij betrokken is, overleg dan
met ons of en hoe dit mogelijk is.
 Mocht u een bepaalde planning hebben, zoals de opening van een filiaal of ‘Makkelijk Lezen
Plein’ of een specifiek thema, dan is het eveneens belangrijk dat u dat vooraf met ons
overlegt.
 (Als Geronimo en zijn begeleider onvoorbereid geconfronteerd worden met meer dan 100
kinderen is het onmogelijk om iedereen aan bod te laten komen, aangezien een bezoek
effectief niet langer dan 1,5 uur duurt (zie onder bij ‘Duur van het bezoek’). Er is dan ook niet
voldoende uitdeelmateriaal! Teleurgestelde kinderen en hun ouders zijn slechte reclame, ook
voor uw bedrijf of instelling! Laat het niet zover komen.)
Activiteiten tijdens het bezoek:
 Geronimo kan signeren en met de kinderen op de foto of groepsfoto. De begeleider kan
voorlezen. Geronimo Stilton kan ook het Schatkistenspel of de Gi-ga-gave Geronimo Quiz
meenemen, dat u de aanwezige kinderen kunt laten spelen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van een Kleurplatenwedstrijd. Dit kan echter niet allemaal binnen één bezoek. Overlegt
u alstublieft met de coördinator welke combinatie wenselijk en haalbaar is.
N.B. Tijdens de Kinderboekenweek kent het bezoek een aangepast karakter!
o Over het signeren:
 Geronimo signeert één boek per kind, ongeacht of het kind dat boek van huis
heeft meegenomen of net heeft aangeschaft.
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o Over de foto’s:
 De begeleider zet zoveel mogelijk kinderen met Geronimo op de foto. Deze
foto’s kunnen de bezoekers (maar u ook, natuurlijk) meestal binnen 10
dagen na het bezoek GRATIS via onze website downloaden.
 Tevens worden de foto’s binnen 5 werkdagen via email of met behulp van
een upload programma aan u opgestuurd.
 Het is niet toegestaan dat u een externe fotograaf inhuurt om de kinderen
tegen betaling te laten fotograferen.
 Als er sprake is van een fotograaf dan nemen wij geen foto’s en moet de
verspreiding van de door de fotograaf genomen foto’s gratis geschieden.
o Over het Schatkistenspel:
 Het spel is bedoeld voor maximaal 80 kinderen. Er moet voldoende
(zit)ruimte beschikbaar zijn. Voor elke twintig kinderen moet een begeleider
vanuit uw instelling beschikbaar zijn.
 Als u meer dan 80 kinderen verwacht, dan behoort het doen van het spel
helaas niet tot de mogelijkheden.
 De winnende groep krijgt een aardigheidje. Geronimo heeft die prijzen bij
zich.
o Over de Quiz:
De Quiz is bedoeld voor ongeveer 20 kinderen en kan samen met de
begeleider en Geronimo worden gespeeld op scholen, al dan niet gekoppeld
aan een voorleessessie. Er worden 3 winnaars getrokken.
o Over de Kleurplatenwedstrijd:
Tenslotte bestaat de mogelijkheid van een kleurplatenwedstrijd. Deze is
zowel voorafgaand als tijdens het bezoek te organiseren (zie ook onder
‘Cadeautjes’). Besluit u tot een kleurplatenwedstrijd voorafgaand aan het
bezoek, dan kan de prijsuitreiking als onderdeel van het bezoek worden
opgenomen. De kleurplatenwedstrijd kan ook als extra opdracht, achter de
vier opdrachten van het Schatkistenspel, worden ingezet. In dat geval vindt
er geen aparte prijsuitreiking van de kleurplatenwedstrijd plaatst!
Geronimo Stilton is geen acteur:
 Geronimo Stilton kan niet met de kinderen praten of een show geven. Door de omvang van
zijn hoofd is hij namelijk onverstaanbaar. Hij kan dus ook niet voorlezen!
 Geronimo Stilton heeft ook daarom altijd een begeleider bij zich. De begeleider is de tolk en
kan bijvoorbeeld voorlezen, indien dit vooraf met de organisatie is afgesproken.
 Evenmin kan hij meelopen in parades en optochten. Zijn poten zijn daar niet op berekend.
Toegangsbewijzen:
 Het is niet toegestaan om voor een Geronimo bezoek entree te heffen. Wij raden u echter
dringend aan om genummerde, gratis toegangsbewijzen uit te delen, voorafgaand aan het
bezoek. Zo weet u precies op hoeveel kinderen u kunt rekenen en voorkomt u een
stormloop. Bovendien wordt de wachttijd voor de ouders op die manier aanzienlijk
inzichtelijker en voorkomt u ergernis.
Ondersteuning:
 Tijdens het bezoek moet er vanuit uw organisatie één aanspreekpunt voor de begeleider zijn.
Degene die de afspraken over het verloop van het bezoek met de coördinator van de
uitgeverij heeft gemaakt is daarvoor de meest aangewezen persoon, omdat hij/zij van alles
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op de hoogte is. Indien deze persoon niet beschikbaar is, zorgt u er dan voor dat de
vervanger volledig over het programma is gebrieft en deze overeenkomst heeft gelezen!


Geronimo en zijn begeleider zijn geen tijdelijke vervanging voor de leerkracht,
boekhandelaar of bibliothecaris! Personele ondersteuning vanuit uw instelling is
noodzakelijk om het bezoek in goede banen te lijden. Bijvoorbeeld wanneer ouders hun
kinderen zelf ook willen fotograferen; dit kan voor oponthoud zorgen waardoor andere
kinderen niet meer aan bod kunnen komen.

Verzorging van Geronimo:
 U moet een nabije ruimte beschikbaar hebben, waar Geronimo zich kan verkleden en
ongestoord kan pauzeren! Deze ruimte moet verwarmd en schoon zijn. U kunt Geronimo
niet laten pauzeren en/of zich laten verkleden op de wc of in uw magazijn!
 Wij verzoeken u vriendelijk ervoor te zorgen dat er op de pauzeerplek in ieder geval iets te
drinken is voor Geronimo en zijn begeleider. Iets te knagen wordt op prijs gesteld, maar
hoeft niet.
 Tijdens een signeersessie dient u te zorgen voor een deugdelijke tafel en stoel, dus geen
kindermeubilair of anderszins lage zitplaats.
Duur en aanvang van het bezoek:
 Een bezoek van Geronimo Stilton duurt maximaal 2 uur, inclusief de pauzes. Effectief is
Geronimo dus maximaal 1,5 uur in actie.
 Geronimo Stilton kan niet langer dan een half uur achtereen in actie zijn. Daarna moet hij
even pauzeren! De pauze duurt, inclusief het gedeeltelijk uit- en aankleden, circa een
kwartier.
 Dubbele teams en/of uitbreiding van het aantal uren zijn (uitsluitend in overleg!) mogelijk.
De kosten van het bezoek gaan dan evenredig omhoog. Als u dus twee teams wilt inzetten
verdubbelen de kosten.
 Het is helaas niet mogelijk dat Geronimo binnen één bezoek van 2 uur naar meerdere filialen
gaat. Ervaring heeft ons geleerd dat dit altijd leidt tot ernstige vertraging en teleurstelling.
 In verband met de vaak overvolle wegen begint een bezoek nooit voor 12 uur ‘s middags!
Cadeautjes:
 Kleurplaten, lesbrieven etc. kunt u zelf van de website downloaden en vermenigvuldigen.
 Kleurplaten en lesbrieven zijn auteursrechtelijk beschermd. Dat betekent o.a. dat u de
eindgebruiker bent en dit materiaal niet op andere websites mag plaatsen of buiten uw
instelling mag verspreiden.
 De uitgeverij geeft voor de kinderen een aardigheidje mee. Deze aardigheidjes zijn wisselend
van aard. U kunt geen aanspraak maken op specifiek uitdeelmateriaal. De regel is: één
cadeautje per aanwezig kind. Dat betekent dat kinderen niet extra mogen meenemen voor
niet aanwezige broertjes, zusjes, vriendjes of vriendinnetjes!
 Tip: als u verzekerd wilt zijn van voldoende ‘Wakkere Muis’ krantjes, dan raden wij u aan om
uw boekhandel/instelling te laten inschrijven als vaste ontvanger van de krant. Dat kan door
een email te sturen naar: info@dewakkeremuis.nl U kunt daarbij aangeven hoeveel krantjes
u wenst te ontvangen. Let op: uw inschrijving geldt vanaf de eerstvolgende te verschijnen
krant, dus schrijf u tijdig in!
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Weersomstandigheden:
 Als het erg warm is, dan kunt u Geronimo en zijn begeleider niet buiten in de felle zon
plaatsen! Er moet dan een parasol, tent, afdakje o.i.d. zijn geregeld.
 Als het regent kan Geronimo niet buiten staan, aangezien zijn kostuum daar niet tegen kan.
 In geval van zeer extreme weersomstandigheden, zoals hevige sneeuwval, overstromingen,
extreme gladheid etc. behoudt de uitgeverij zich het recht voor het bezoek te annuleren en
ofwel een afspraak voor een nieuw bezoek te maken, ofwel de kosten te restitueren.
Bibliotheken:
 Bibliotheken vragen wij nog rekening te houden met het volgende: als u een lokale
boekhandel in de gelegenheid stelt om met een boekenkraam aanwezig te zijn, dan moet u
vooraf met de boekhandel overleggen of Geronimo de boeken signeert in de bibliotheek of
bij de boekenkraam. Het is dus of/of. Als Geronimo signeert bij de boekenkraam, dan moet
een voldoende hoge stoel bij de kraam beschikbaar zijn.
 In het geval dat u samenwerkt met een boekhandel, moeten zowel u als de boekhandelaar
dit document tekenen.
Vergoeding:
 Een bezoek van Geronimo Stilton kost 450 euro (exclusief btw).
 De rekening voor het bezoek moet voorafgaand aan Geronimo’s bezoek zijn voldaan.
In dit bedrag zit alles inbegrepen: Geronimo en begeleider, reiskosten, cadeautjes etc.
 In plaats van het betalen van bovengenoemde 450 euro kunt u ook een boekbestelling doen.
Het minimale bedrag voor een boekbestelling is 1200 euro op basis van de particuliere
verkoopprijs. De boekbestelling dient uiterlijk twee weken voor het bezoek te zijn geplaatst.
U kunt uw bestellingen op twee manieren plaatsen: of u voert zelf de bestelling in bij het
Centraal Boekhuis, print deze uit en stuurt deze naar De Wakkere Muis (faxen naar 0204208950 of als bijlage mailen naar boekingen@dewakkeremuis.nl kan ook) of u stuurt een
bestellijst naar boekingen@dewakkeremuis.nl. In het laatste geval voeren wij de bestelling
voor u in.
 Ongeacht de kortingsregelingen die u via uw overkoepelende organisatie hebt afgesloten
of met (de vertegenwoordiging van) de uitgeverij overeen bent gekomen, hanteren wij
voor de boekbestelling gerelateerd aan een bezoek altijd 40% korting.
 De vergoeding die wij vragen voor een bezoek is niet kostendekkend. Wij hebben deze mede
geïntroduceerd om te garanderen dat een bezoek van Geronimo met de nodige aandacht
wordt omringd.
Ten slotte:
Geronimo is dol op al zijn fans en geniet van zijn bezoeken in het land. Laten we er met z’n allen een
groot succes van maken. Met uw hulp en begrip voor het bovenstaande gaat dat zeker lukken!

(Gelieve voor ondertekening naar de volgende pagina te gaan.)
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Gelezen en akkoord bevonden:
datum en tijd bezoek Geronimo Stilton:………………………………………………………………………………………………
naam van de boekhandel/instelling:……………………………………………………………………………………………………
namens deze:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
adres boekhandel/instelling:……………………………………………………………………………………………………….……….
postcode + woonplaats boekhandel/instelling:………………………………………………………………………………..…
datum:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

handtekening:………………………………………………………………………………………………………………………………………

In geval van een samenwerking tussen een bibliotheek en een boekhandel gelieve hieronder de
boekhandel mee te laten tekenen:
naam van de boekhandel:……………………………………………………………………………………………………………………
namens deze:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
adres boekhandel:………………..…………………………………………………………………………………………………….……….
postcode + woonplaats boekhandel:………………..……………………………………………………………………………..…
datum:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

handtekening:………………………………………………………………………………………………………………………………………
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