INFOSHEET 2022 ___________

15, 16 & 17 JULI >>> BINNENSTAD, LEEUWARDEN
Volledige bedrijfsnaam | full company name
Verkorte naam | short name
Website festival

Stichting Welcome to The Village
Welcome to The Village / WTTV
www.welcometothevillage.nl

Contracten t.a.v. | contracts to
Facturen t.a.v. | invoices to

Tjeerd van Bekkum
Stichting Welcome to The Village
Postbus 2521
8901 AA Leeuwarden
Nederland / The Netherlands

Contact administration | contact administration

financien@welcometothevillage.nl

Bezoekadres + pakketten | visitors + packages

Zwettestraat 30a
8912 AV Leeuwarden
Nederland / Netherlands

KvK nummer | registration Chamber of Commerce
RSIN
BTW nummer | VAT number
Rekeningnummer | IBAN
BIC nummer | BIC code

593 83 445
853 452 283
853 452 283 B01
NL26 RABO 0147 9080 00
RABONL2U

Betalingstermijn
Terms of payment

14 dagen na ontvangst correcte factuur
14 days after receiving a proper invoice

BELANGRIJK (ONLY FOR DUTCH PARTIES)
-> Boekingskantoren: we ontvangen graag jullie IPV indien aanwezig
-> Artiesten: vermeld a.u.b. één van de twee onderstaande opties m.b.t. geen dienstbetrekking op de factuur
-> Bij geen BTW(-plicht), dit + de reden daartoe vermelden op de factuur
IMPORTANT (FOR INTERNATIONAL INVOICES)
-> Please add this line: VAT SHIFTED TO NL 853 452 283 B01. In this case please also add your VAT number
-> If VAT is not applicable, please mention this + the reason why
-> Please provide ID copies if we haven’t received an IPV (from your Dutch booker)
The information below only applies to Dutch artists
____________________________________________________________________________________________________
Belangrijke informatie voor Nederlandse artiesten en schrijvers: per 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft en daarmee verdwijnt
de mogelijkheid om zo uit de artiestenregeling te stappen. Vermeld daarom één van onderstaande teksten op de factuur:
BIJ INDIVIDUELE ARTIESTEN
Met dit optreden ontstaat geen dienstbetrekking, waardoor echter wel de artiestenregeling van art. 5a Wet LB
en art. 4 Besluit van 24 december 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 UB LB en art. 4,
lid 2 Besluit 24 december 1986. Door deze keuze mag de opdrachtgever de gage voor het optreden bruto
aan mij betalen.
BIJ EEN GEZELSCHAP
Met dit optreden ontstaat geen dienstbetrekking, waardoor echter wel de artiestenregeling van art. 5a Wet LB en art. 4 Besluit
van 24 december 1986 (sociale verzekeringen) van toepassing zou zijn. Wij kiezen er als artiestengezelschap voor om géén
gebruik te maken van deze artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de
werknemersverzekeringen. Deze keuze geldt voor alle leden van het gezelschap. Hiermee wordt voldaan aan art. 3bis UB LB en
art. 4, lid 2 Besluit 24 december 1986. Door de keuze mag de opdrachtgever de gage voor het optreden bruto aan ons
gezelschap betalen.

