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1.1 Alle afgesproken prijzen zijn exclusief BTW. 

 
1.2 Een boeking is pas definitief als wij deze als definitief hebben bevestigd. 
 
1.3 Op locatie is er een (afgesloten) ruimte beschikbaar om om te kleden. Een toiletruimte word niet gezien als 

omkleedruimte. 
 
1.4 Wij doen niet aan 235 blauwe M&M's of bronwater van een bepaald merk maar verwachten wel dat er drinken 

aanwezig is voor ons team. Indien het een evenement is over de dag verspreid, is er tevens een broodje o.i.d. aanwezig. 
Indien anders, dit graag op tijd aangeven zodat wij wat anders kunnen regelen. 

 
1.5 Reiskosten (OV of eigen vervoer) worden volledig vergoed door de opdrachtgever. 
 
1.6 Betalingen: 

1.6.1 Betaling vooraf: 
1.6.1.1 Betaling van het afgesproken bedrag dient uiterlijk 5 dagen voor aanvang  

van het evenement voldaan te zijn. 
1.6.1.2 Is er uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het evenement geen betaling van het  

afgesproken bedrag ontvangen, dan is onze Theatergroep gerechtigd de opdracht per 
direct te annuleren. 

1.6.1.3 Indien 1.6.1.2 van toepassing word er een annuleringspercentage van 50% van  
het afgesproken bedrag in rekening gebracht. 

1.6.2 Betaling achteraf: 
1.6.2.1 Bij betaling achteraf dient het afgesproken bedrag uiterlijk 5 dagen na afloop  

van het evenement voldaan te zijn. 
1.6.2.2 Indien er geen betaling plaatsvind binnen de afgesproken termijn, dan volgt  

er een herinnering. Blijft ook dan betaling uit, dan is Theatergroep Renaissance gerechtigd 
het bedrag op te eisen middels juridische stappen. 

1.6.3 Automatische incasso: 
1.6.3.1 Automatische incasso vind plaats uiterlijk 5 dagen na afloop van het  

evenement. 
1.6.3.2 Indien automatische incasso niet mogelijk blijkt, ontvangt men een  

herinnering. Blijft ook dan betaling uit, dan is Theatergroep Renaissance gerechtigd het 
bedrag op te eisen middels juridische stappen. 

 
1.7 Annuleren van een evenement (excl. punt 1.6.1.2) is mogelijk tot 7 dagen voor aanvang. indien later dan 7 dagen voor 

aanvang, word er een annuleringspercentage van 25% in rekening gebracht. 
 
1.8 Het bestuur van Theatergroep Renaissance is bevoegd de Algemene Voorwaarden tussentijds te  

wijzigen cq aan te vullen. 


