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
verzoeken wij u vriendelijk deze voorwaarden goed door te lezen en te ondertekenen.
Bezoek aanvragen:
Alle optredens van Geronimo Stilton zijn uitsluitend op aanvraag, waarbij wij proberen u tijdelijke
exclusiviteit binnen uw vestigingsplaats te verlenen.
Voor het aanvragen van een bezoek kunt u contact opnemen met onze coördinatrice, Andrea de Roij. U
kunt haar als volgt bereiken:
andrea.de.roy@dewakkeremuis.nl
mobiel: 06 835 950 41
 Als het bezoek een samenwerking tussen meerdere partijen betreft, meldt dit dan bij
Andrea. Dit geldt ook voor grotere kinderevenementen en beurzen!
Bezoekbevestiging:
Als er een geschikte datum voor het bezoek is gevonden, stuurt Andrea de Roij u hiervan een
bevestiging met deze voorwaarden als bijlage. Het bezoek is echter pas definitief als zij de getekende
voorwaarden van u heeft terugontvangen. Zodra dat het geval is, plaatsen we het aanstaande bezoek op
de activiteitenkalender van onze website.
Kosten:
 Voor een standaard bezoek van Geronimo Stilton dient u een minimale bestelling van 1300 euro op
basis van de particuliere verkoopprijs te plaatsen óf een vergoeding van 500 euro (exclusief
btw) te voldoen (een bezoek op “factuurbasis”). Hierin is alles inbegrepen: Geronimo en begeleider,
reiskosten, aardigheidje voor de kinderen etc.
 Op een boekbestelling (uitsluitend ten behoeve van een bezoek van Geronimo) verlenen wij een
korting van 50%.
 Indien u het bezoek op factuurbasis boekt en alsnog een kleine bestelling wilt plaatsen, verlenen
wij een korting van 43%.
Boekbestelling:
 Plaats uw boekbestelling alleen in overleg met Andrea. Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste
titels en onze maandaanbiedingen én kunnen wij de bestelling met het juiste kortingspercentage
voor u invoeren bij het CB.
 U kunt uw bestelling, bij voorkeur tegelijkertijd met deze getekende voorwaarden, per e-mail naar
Andrea sturen via bovenvermeld e-mailadres.
 Indien wij uw bestelling niet uiterlijk twee weken voor het bezoek plaatsvindt hebben
ontvangen, vervalt het bezoek en halen we de aankondiging van de website af.
Duur en aanvang van het bezoek:
 Een bezoek van Geronimo duurt maximaal 2 uur, inclusief de pauzes. Effectief is Geronimo 2 x drie
kwartier of 3 x een half uur in actie.
 Uitbreiding van het aantal uren is (uitsluitend in overleg!) mogelijk. De kosten van het bezoek gaan
dan evenredig omhoog.
 In verband met de vaak overvolle wegen kan een bezoek voor 11 uur ’s ochtends niet worden
gegarandeerd.
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Activiteiten tijdens het bezoek:
Overleg met Andrea over de mogelijkheden tijdens een bezoek. Uiteraard maakt een signeersessie
altijd onderdeel van het bezoek uit. Geronimo signeert één boek per kind.
Checklist overige aandachtspunten:


Wijs iemand aan die tijdens het bezoek het aanspreekpunt binnen uw organisatie is.



Houd er rekening mee dat personele ondersteuning vanuit uw organisatie soms noodzakelijk is
(bijvoorbeeld bij grote drukte).



Hebt u een schone, verwarmde ruimte waar Geronimo zich kan verkleden en pauzeren?



Graag iets te drinken voor Geronimo op de pauzeplek. Dank u!



Voor het signeren zijn een tafel en een stoel nodig.



Het bezoek vindt in principe altijd binnen plaats. Geronimo buiten (voor de winkel) kan alleen als hij
beschermd is tegen regen, felle zon etc. U hebt dan een afdakje, tent, zonnescherm o.i.d. nodig.



Geef veel ruchtbaarheid aan het bezoek, bijvoorbeeld via social media en door het uitdelen van
kleurplaten en het ophangen van postertjes.



Kleurplaten, aankondigingsposters, lesbrieven etc. kunt u zelf van de website downloaden en
vermenigvuldigen. (Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd: u bent de eindgebruiker en mag
het niet op andere websites plaatsen of buiten uw organisatie verspreiden).



De uitgeverij geeft voor de kinderen altijd een aardigheidje mee.

Ontbindende voorwaarde:
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. Vanzelfsprekend nemen we in zulke
gevallen zo tijdig mogelijk contact met u op.

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 ondertekening:

handtekening:
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