
 

 

--- Algemene Voorwaarden --- 
 
 
 
Artikel 1: Toegankelijkheid speelplek  
 
1. De opdrachtgever zorgt  voor een uitlaadplek dicht bij de speelplaats en voor een parkeerplaats in de onmiddellijke 

omgeving. 
2. Transport van attributen via een trap is in principe niet mogelijk. 
 
Artikel 2: Speelplek en voorzieningen 
 
1. De eisen die Poppentheater Peterselie aan de speelplek stelt worden tijdens het opstellen van het contract 

besproken en zijn daarin schriftelijk vastgelegd. 
2. Zonder overleg met Poppentheater Peterselie worden er tijdens de voorstelling  geen consumpties genuttigd. 
3. Na aanvang van de voorstelling wordt geen publiek meer toegelaten. 
4. De opdrachtgever  is ervoor verantwoordelijk dat de zaal aan de gebruikelijke veiligheidseisen voldoet en het publiek 

uit dien hoofde geen gevaar kan lopen. 
5. Teneinde de veiligheid van het publiek te kunnen waarborgen zal de opdrachtgever er op toezien dat er tijdens de 

voorstelling voldoende  en capabele toezichthouders aanwezig zijn. 
6. De opdrachtgever is inhoudelijk op de hoogte van de voorstelling en van de uitvoeringswijze. 
 
Artikel 3: Betaling 
 
1. De opdrachtgever zal direct  na het optreden contant  betalen, of er voor zorgen dat binnen 30 kalenderdagen na het 

optreden het bedrag giraal is overgemaakt. 
2. Voor een herinnering wordt minimaal 10 Euro of de wettelijke rente als deze meer bedraagt dan 10 Euro, aan 

administratiekosten in rekening gebracht. 
 

Artikel 4: Annulering 
 
1. Indien na ondertekening van het contract de voorstelling op verzoek van de opdrachtgever niet doorgaat, is deze een 

schadevergoeding verschuldigd. Indien de annulering binnen 14 kalenderdagen voor het geplande optreden plaats 
vindt is de schadeloosstelling gelijk aan het contractueel afgesproken bedrag, exclusief niet gemaakte reiskosten. 
Buiten deze periode wordt de schadevergoeding gereduceerd tot 50% van dit bedrag. 
 

Artikel 5:  Verplichtingen Poppentheater Peterselie  
 
1. Indien Poppentheater Peterselie door overmacht verhinderd is op te treden, is zij geen schade vergoeding 

verschuldigd. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:  
1.1. Een ernstig verkeersongeluk of ziekte. 
1.2. Het verlies van attributen door een verkeersongeval, diefstal en/of brand als dit incident in een periode van  30 

kalender dagen voor het optreden heeft plaatsgevonden. 
1.3. Begrafenis of ongeval van een familielid van de 1e of de 2e graad. 
1.4. Het opvolgen van een rechtelijk dwangbevel. 

2. Indien Poppentheater Peterselie, om andere dan hierboven genoemde redenen, een contractueel afgesproken 
voorstelling niet geeft, zal zij een schadevergoeding uitkeren. Deze is gelijk aan het contractueel afgesproken bedrag 
zonder de reiskosten. 

 
Artikel 6: In gebreke blijven opdrachtgever 
 
1. Poppentheater Peterselie kan weigeren op te treden als de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 

Dit kan het geval zijn als de speelplek niet aan de eisen voldoet, de veiligheid in het geding is, het publiek uit 
aanmerkelijk meer personen bestaat of het publiek tot  een andere leeftijdscategorie/doelgroep blijkt te horen dan is 
afgesproken. In deze situatie blijft de opdrachtgever verplicht het contractueel afgesproken bedrag te betalen. 

 
Artikel 7 : Maken van opnames tijdens de voorstelling 
 
1. Het maken en/of openbaar maken van video-opnames of  foto’s, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van Poppentheater Peterselie, niet toegestaan. 
 
Artikel 8: Public Relations 
 
1.     Op toegangskaartjes, affiches en in persberichten wordt Poppentheater Peterselie met naam en toenaam genoemd. 
 


