
 Overeenkomst tussen 

 
Griet De Geyter 
Vlamoven 21 
9550 Herzele 
BE 0818.394.740 
Hierna vermeld als ‘artiest’ 
 
En  

MUSURGIA BVBA 
Label Passacaille Records  
Wolstraat 20 
1000 Brussel 
BE 0443895061 
Vertegenwoordigd door Jan De Winne (hierna vermeld als ‘Producer’ 
 
 
De artiest verleent aan de producer het alleenrecht zonder limieten om de in deze overeenkomst beschreven 
opname (Zie bijlage) commercieel aan te bieden op alle mogelijke kanalen, zowel in fysische vorm (CD) als op 
het digitale platform via internet (download en streaming) .  
 
De producer zal de in deze overeenkomst beschreven opname zo snel mogelijk publiceren, éénmaal de master 
en de teksten voor het cd boekje worden aangeleverd. Deze periode mag de 12 maand niet overschrijden. 
 
De artiest zal de kosten dragen voor het aanleveren van de mastertape en voor de artistieke prestaties 
verbonden aan het aanmaken van deze opname. Daarbij zal hij ook de kosten van Sabam dragen voor de 
aanmaak van de eerste 1000 CD’s in het geval dat er auteursrechten moeten worden betaald. Hij zal een CD 
tekst leveren, niet langer dan 2000 woorden alsook het nodige fotomateriaal van het ensemble voor de 
aanmaak van het boekje.  
 
De producer zal instaan voor de vertalingen van de CD tekst, voor de aanmaak van de  grafische vormgeving en 
voor de kosten verbonden aan het persen van de fysische CD in de vorm van een digipack.  
De producer neemt de kosten op zich voor het aanmaken van de metadata voor de digitale distributie 
 
 
Remuneratie/betalingen 
 
Voor de rechten op de cd die de artiest verleent aan de producer zal de artiest  

1. Bij publicatie 200 promoexemplaren ontvanten 
2. Een voorschot op royalties uitbetalen van 2000 EURO. 

De artiest heeft recht op 15% van de inkomsten verworven door de verkoop van de in deze 
overeenkomst besproken cd: 

• Inkomsten gegenereerd door elke CD die verkocht wordt in de BENELUX en bij de 
wereldwijde verdeling 

• Van de inkomsten die de producer verwerft door de digitale verdeling. 

Er wordt geen royalty uitbetaald op de cd’s die aan de soliste worden geleverd, en ook niet voor de 
promotionele cd’s die aan de pers worden bezorgd. 

3. De artiest kan extra CD’s  kopen  aan de netto prijs van 6,5€ 

 
 

  



 
 
Marketing 
PASSACAILLE zal de opname promoten door zijn eigen communicatie netwerk en ook beroep doen op alle 
beschikbare media met de bedoeling de opname aan een zo breed mogelijk publiek te ontsluiten en het 
product de maximum visibiliteit te bezorgen 
De artiest  zal  zoveel mogelijk foto en videomateriaal bezorgen aan Passacaille zodat de marketing strategie 
optimaal kan worden gerealiseerd. 
De artiest zal PASSACAILLE op de hoogte houden van hun concertactiviteiten en linken sturen over hun social 
media network activiteiten. 
 
 
Bijlage:  
 
1) Passacaille biedt in het kader van deze overeenkomst de volgende diensten aan  

1. Grafisch ontwerp:  
i. 2 voorstellen van artwork voor de cover  

ii. 2 werksessies met  correcties van het artwork op de geselecteerde cover 
iii. 2 werksessies met revisie van het volledige ontwerp in samenspraak met de artiest.  
iv. 1 werksessie rond de volledige inhoud van het boekje, fotos, en alle andere elementen die 

nodig zijn voor de release. 
v. Voor het ter perse gaan wordt nog alles ter goedkeuring aan de artiest voorgelegd. 

2. Manufacturing:  
i. Passacaille zorgt voor een kwaliteitscontrole bij elke faze van het productieproces 

ii. Passacaille organiseerd het persen van de cd’s  
iii. De artiest krijgt in ruil voor zijn medewerking 200 Promocd’s 
iv. Passacaille neemt de verzendingskosten voor deze promocd’s voor zijn rekening 
v. Extra cd’s zijn beschikbaar voor de artiest  via NAXOS  Global Logistics aan een preferentieel 

artiestentarief zoland de cd nog in voorraad is.  
3. Distributie:  

i. De CD wordt op het label Passacaille uitgegeven en verdeeld door Distrart France, Note-1 
Duitsland. Naxos USA Naxos Canada, Semele distribution Spanje en Portugal, King Records 
Japan, CSL Korea… see: https://www.passacaille.be/nl/content/7-verdelers 

ii. De cd wordt digital verdeeld door The Orchard 
https://www.theorchard.com/distribution/#digital op o.a.  volgende platforms: Naxos 
Streaming Library , Deezer, Amazon,Spotify, Itunes etc. 

iii. PASSACAILLE zorgt ervoor dat het product van deze overeenkomst beschikbaar is gedurende 
minstens 10 jaar.  

4. Marketing and Promotion:  
i. PASSACAILLE zal de promotie van de artiest ondersteunen  

ii. Er wordt een speciale pagina voor de artiest ontwikkeld op de website 
iii. De Cd zal worden vermeld in een newsletter en zal aan de nationale en international pers 

worden voorgesteld 
iv. De Cd zal door Passacaille op de sociale netwerken worden gepromoot 

 
 
PRODUCT 
2) Product is defined as follows:   
 
Stumme Seufzer, Stille Klagen  
Remorse & Redemption in German Baroque 
 
 
 



 
 
 
Tracklist: 

	

D.	BUXTEHUDE								O	dulcis	Jesu																															BuxWV	83																									 

D.	BUXTEHUDE										Sonata	a	3	Op.	1	No.	3																								BuxWV254 

G.Ph.	TELEMANN					Ach	Herr,	strafe	mich	nicht												TWV	7:2 

J.S.	BACH																			Jesu	meine	Freude																												BWV	1105 

J.S.	BACH																			Fantasia	super	Jesu	meine	Freude													BWV	713 

J.S.	BACH															Mein	Herze	schwimmt	im	Blut										BWV	199 

______ Totaal: +/- 66’ 
 
Opgemaakt te Brussel op 2 septemer 2019 

 
Jan De Winne 
 

        





    
Jean-Daniel Noir,  Route de Villars-Burquin 30,  
CH-1421 Grandevent,    
GSM : +4179 692 31 35 
www.studionoir.ch 

 
 

 
 
 
Griet De Geyter 
Vlamoven 21 
B-9550 Herzele 
BE 0818.394.740 
 
 
Grandevent, le 12 septembre 2019 
 
 

 

Offre 
 
Enregistrement et direction artistique pour un album Bach avec l’ensemble Il Gardellino et Griet 
de Geyter, matériel inclus pour 4 jour entre le Du 20 au 23 janvier 2020 à Hilversum. 
 
Enregistrement :   EUR   4’200.- 
 
 
Montage  :  EUR    2’400.-  
Sur base forfaitaire de 24 heures/600 coupes ; 
Deux versions remises en MP3 ou wav par Internet 
 
Mastering CD DDP :  EUR       250.- 
CD texts  :  EUR       150.- 
ISRC / UPCEAN :  EUR         50.- 
Studio Masters HD :  EUR       300.- 
Mastered for iTunes :  EUR       100.- sans différence (350.- avec re-mastering différent) 
 
Total :   :  EUR    7’450.- 
 
Surplus de montage :  EUR 90.-/heure 
 
Frais d’hébergement/repas et déplacement à la charge de la production, non inclus dans cette 
offre 
 
10 CD me seront envoyés une fois la production terminée pour archive et promotion. 
 
La présente offre est basée sur les taux de changes actuels, en cas de modification significative 
du change EU/CHF, celle-ci pourrait faire l’objet d’une adaptation.  
 
Avec mes remerciements pour votre confiance et mes meilleures salutations 
 
Jean-Daniel Noir 



 
 

Kantoren : Regentschapstraat 30 – 1000 Brussel 
 

 
 
 
Brussel 1 september 2019 
 
 

 
Geachte mevrouw, meneer, 
 
Ik bevestig hierbij dat het barokorkest il Gardellino zijn medewerking zal 
verlenen aan de opname van de Bach Cantate BWV 199 in het kader 
van de solo-cd van sopraan Griet De Geyter. Deze productie zal 
plaatsvinden in Hilversum tussen 19 en 24 januari 2020. 
Il Gardellino zal ook zorgen voor een productionele omkadering en zal 
de loonadministratie van de musici op zich nemen en naderhand de 
afrekening doorfactureren aan Griet de Geyter. Volgens de planning 
worden de artistieke kosten hiervoor beraamd op 9350 euro. 
In het kader van de samenwerking zal il Gardellino 3000 Euro bijdragen 
aan de productiekosten van deze opname. 
 
 
 

 
 
 
Jan De Winne, 
Zakelijk directeur 
Vzw il Gardellino	



Griet de Geyter
Vlamoven 21
9550 Herzele

Offertedatum: 25.02.2019  
Offertenummer: 0319 
Offerte geldig tot: 25.03.2019 

Hierbij ontvangt u onze vrijblijvende prijsopgave voor een taal coaching. 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groeten,  

Sarah Van Mol 

Opdracht

3 uur taal coaching a 38 Euro/uur €	 114,00

netto €	 114,00

BTW 6 % €	 6,84

totaal € 120,84

Offerte 0319	 De Geyter Pagina ! /!1 1

OFFERTE 
Nootenboom cvoa 
Hoghsteinlaan 3 
B 2820 Bonheiden 

BTW: BE 0870.42.1679 
RPR: Antwerpen 

BNP Paribas Fortis 
IBAN: BE66001441637743 
BIC: GEBABEBB 

NOOTENBOOM CVOA



 |  |        
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1.  BASKET OVERVIEW1.  BASKET OVERVIEW

2.  ADDRESS

3 .  PAY

4 .  ORDER

copiestotal EUR 4343,0000

copiestotal EUR 2323,5050

copiestotal EUR 33,3030

My AccountMy Account

Change password

Bi l l ing and shipping sett ings

Order history

Johann Sebastian Bach: My heart is bathed in bloodJohann Sebastian Bach: My heart is bathed in blood, set of parts set of parts, complete orchestral parts complete orchestral parts
Leipzig version. Cantata for the 11th Sunday after Trinity

EUR 4343,0000 / copies / copies

Johann Sebastian Bach: My heart is bathed in bloodJohann Sebastian Bach: My heart is bathed in blood, full score full score
Leipzig version. Cantata for the 11th Sunday after Trinity

EUR 2323,5050 / copies / copies

Georg Philipp Telemann: O LordGeorg Philipp Telemann: O Lord, punish me not punish me not, individual part individual part, violin violin

EUR 33,3030 / copies / copies
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1
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e shop's functionality is limited. ACCEPTACCEPT

DEDE ENEN FRFR CONTACTCONTACT NEWSLETTERNEWSLETTER ABOUT USABOUT US LOG INLOG IN    (6)(6)

CHOIRCHOIR  COMPOSERSCOMPOSERS  FOCUSFOCUS  RECORDINGSRECORDINGS  DIGITAL MEDIADIGITAL MEDIA

CONTINUECONTINUE

 Change   Remove 

 Change   Remove 

 Change   Remove 

https://www.carus-verlag.com/en/basket-overview/
https://www.carus-verlag.com/en/select-address/
https://www.carus-verlag.com/en/my-password/
https://www.carus-verlag.com/en/my-address/
https://www.carus-verlag.com/index.php?lang=1&cl=account_order
https://www.carus-verlag.com/en/home/
https://www.carus-verlag.com/en/choir/sacred-choral-music/johann-sebastian-bach-my-heart-is-bathed-in-blood.html
https://www.carus-verlag.com/en/choir/sacred-choral-music/johann-sebastian-bach-my-heart-is-bathed-in-blood.html
https://www.carus-verlag.com/en/choir/sacred-choral-music/johann-sebastian-bach-my-heart-is-bathed-in-blood.html
https://www.carus-verlag.com/en/choir/sacred-choral-music/johann-sebastian-bach-my-heart-is-bathed-in-blood.html
https://www.carus-verlag.com/en/choir/sacred-choral-music/georg-philipp-telemann-o-lord-punish-me-not.html
https://www.carus-verlag.com/en/choir/sacred-choral-music/georg-philipp-telemann-o-lord-punish-me-not.html
https://www.carus-verlag.com/warenkorb-uebersicht/
https://www.carus-verlag.com/en/basket-overview/
https://www.carus-verlag.com/fr/panier-enquete/
https://www.carus-verlag.com/en/contact/
https://www.carus-verlag.com/en/newsletter/
https://www.carus-verlag.com/en/about-us/
https://www.carus-verlag.com/en/my-account/
https://www.carus-verlag.com/en/basket-overview/
https://www.facebook.com/CarusVerlag
https://youtube.de/CarusVerlag
https://www.carus-verlag.com/en/choir/
https://www.carus-verlag.com/en/composers/
https://www.carus-verlag.com/en/focus/
https://www.carus-verlag.com/en/recordings/
https://www.carus-verlag.com/en/digital-media/
https://www.carus-verlag.com/en/select-address/


copiestotal EUR 44,6060

copiestotal EUR 33,3030

copiestotal EUR 1313,5050

 

     

   

Georg Philipp Telemann: O LordGeorg Philipp Telemann: O Lord, punish me not punish me not, individual part individual part, oboe oboe

EUR 44,6060 / copies / copies

Georg Philipp Telemann: O LordGeorg Philipp Telemann: O Lord, punish me not punish me not, individual part individual part, basso continuo basso continuo

EUR 33,3030 / copies / copies

Georg Philipp Telemann: O LordGeorg Philipp Telemann: O Lord, punish me not punish me not, full score full score

EUR 1313,5050 / copies / copies

Basket sum:

EUR 91,20

totaltotal

EUR 9191,2020

UPUP

Carus-Verlag GmbH & Co KG 
Sielminger Straße 51    70771 Leinfelden-Echterdingen    Germany 
Phone: +49 / 711-797 330-0    Fax: +49 / 711-797 330-29    E-Mail: info@carus-verlag.com
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Offerte 
 

Mechelen, 14 september 2019  

Betreft: Offerte promofilm  

Geachte mevrouw De Geyter,  

Met onze dank voor uw aanvraag doet het ons genoegen om u de volgende offerte aan te mogen bieden voor het 
leveren van:  

Het maken van een promofilm “solo barok-cd” in samenwerking met Il Gardelino. In deze offerte wordt 
uitgegaan van het maken van video-opnames (gedurende 1 dag + 3 dagen montage) en het maken van een 
groepsfoto (op dezelfde dag als de video-opnames).  

De benodigde audiotracks voor de promofilm worden aangeleverd door het opnamelabel.  

Video-opname op 20 januari 2020:      € 300 
Fotoshoot op 20 januari 2020:       € 100 
Videomontage en fotobewerking (3 dagen) : 3 x 200 € :    € 600 
Vervoersonkosten (Mechelen – Hilversum): 2 x 168 km x 0,3565 €/km :  € 119,79 

Totaal:          € 1119,79 

Wilt u van deze offerte opdracht maken, dan verzoeken wij u vriendelijk dit document af te drukken en binnen een 
maand na offertedatum ondertekend op te sturen via e-mail naar krishellemans@gmail.com of via de post naar 
bovenaan vermeld adres.  

Prijzen zijn geldig gedurende een maand na offertedatum en inclusief btw.  

 
 
Naam:  Kris Hellemans    Handtekening voor akkoord: 
 
Datum: 14 september 2020 
 

Kris Hellemans 
Landbouwstraat 90 
2800 Mechelen 
 

Argenta 
BE83 9731 6160 0115 
ARSP BE 22 
 

+32 473 70 32 93 
krishellemans@gmail.com 

Adres: 
 

 
 

Bank: 
IBAN: 

BIC: 
 

Tel: 
E-mail: 


