
Algemene Voorwaarden Theater Fantast 
 
1. Aansprakelijkheid  
1.1 Theater Fantast kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor 
eventuele ongevallen. De boeker is hiervoor aansprakelijk. De boeker vrijwaart 
Theater Fantast voor schadeclaims van derden.  
1.2 De boeker is aansprakelijk voor schade aan apparatuur veroorzaakt door een 
optredende storing in de stroomvoorziening voor, tijdens of na afloop van de 
voorstelling, alsmede voor door boeker en/of zijn publiek veroorzaakte schade 
aan eigendommen van Theater Fantast voor, tijdens of na afloop van de 
voorstelling. Schade zal door de boeker worden vergoed.  
 
2. Annulering 
Eventuele annulering van een geboekte voorstelling dient schriftelijk/per e-mail 
te gebeuren. Dit kan kosteloos tot 60 dagen voor de afgesproken datum van de 
voorstelling. Gebeurt dit later dan dient de boeker de volledige uitkoopsom te 
betalen.  
    
3.  Betaling 
3.1 De betaling dient uiterlijk 10 dagen na het ontvangen van de factuur plaats 
te vinden.  
3.2 
Indien de boeker na het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke blijft met 
de betaling, is hij een maandelijkse rente van 5 % verschuldigd.  
3.2 Eventuele parkeerkosten worden in rekening gebracht. 
 
4 Overmacht 
4.1 In geval van overmacht, waaronder begrepen ziekte/arbeidsongeschiktheid 
van een van de medewerkers van Theater Fantast, heeft laatstgenoemde het 
recht de voorstelling naar een in redelijkheid te bepalen latere datum te 
verschuiven of deze te annuleren in overleg met de boeker.   
4.2 De boeker heeft in geval van verschuiving of annulering geen recht op 
schadevergoeding.  
 
5. Spel-, op- en afbouwcondities 
5.1 De boeker draagt zorg voor de volgende spel-, op- en afbouwcondities:  
- De speelruimte is vrij/leeg, goed verlicht, schoon en staat volledig ter 
beschikking van Theater Fantast vanaf aankomst op de dag en het uur 
zoals overeengekomen tot het tijdstip waarop Theater Fantast is afgebouwd. 
Zowel tijdens opbouw, voorstelling en afbouw kunnen er geen andere 
(schoonmaak)activiteiten in de speelruimte plaatsvinden. 
-Toegang in of achter decor of poppenkast is enkel toegestaan met begeleiding 
van een medewerker van Theater Fantast. 
- De speelruimte is ten behoeve van het laden/lossen van decor en apparatuur 
op een redelijke afstand benaderbaar met een bestelbus.  
-  Er is zitgelegenheid voor het publiek. Bij voorkeur zit men van laag naar hoog 
(theateropstelling).  
- De afstand tussen de eerste rij toeschouwers en de voorkant van het decor is 
afhankelijk van de opstelling, maar in elk geval tenminste 3 meter.  
- De speelruimte kan verduisterd worden, en bevindt zich op de begane grond of 
is bereikbaar via een lift. In geval van poppenkastvoorstellingen is geen 
verduistering noodzakelijk.    



- In de speelruimte is voldoende netvoeding (2 afzonderlijke vrije 
stroomgroepen, geaard) aanwezig. In geval van poppenkastvoorstellingen is 1 
stroomgroep voldoende. Er is iemand van de boeker aanwezig die weet welke 
stopcontacten Theater Fantast kan gebruiken. Aanwezigheid van laatstgenoemde 
perso(o)n(en) kan achterwege blijven indien deze informatie vooraf aan Theater 
Fantast kenbaar is gemaakt.  
- De ruimte die wij gebruiken hangt af van de te spelen voorstelling. Wij hebben 
echter altijd een diepte van 3 meter en een hoogte van 2,5 meter nodig. De 
breedte van ons speelvlak verschilt per voorstelling. De afmetingen kunt u 
bekijken bij de voorstellingsinformatie op onze website 
http://www.theaterfantast.nl. 
- Er is een door de boeker aangewezen zaalverantwoordelijke aanwezig. Deze 
ziet erop toe dat de toeschouwers zich ordelijk gedragen. 
-Onze decors en poppenkast hebben een schone, vlakke ondergrond nodig. 
- Alle meegebrachte eigendommen van Theater Fantast (zoals bijvoorbeeld licht- 
en geluidsinstallaties, decor en poppen) worden uitsluitend op- en afgebouwd en 
bediend door medewerkers van Theater Fantast. 
- Alle meegebrachte eigendommen van Theater Fantast worden uitsluitend 
gebruikt voor de overeengekomen productie van Theater Fantast. Uitzonderingen 
dienen van te voren en schriftelijk overeengekomen te zijn. 
 
5.2 Indien de boeker niet (voldoende) zorg heeft gedragen voor de spel-, op- en 
afbouwcondities, behoudt Theater Fantast zich het recht voor de voorstelling te 
annuleren. De boeker is in dat geval nog steeds de afgesproken prijs 
verschuldigd. 
 
5.3 Zoals op onze website te lezen valt, spelen wij alleen op binnenlocaties. In 
overleg is een veilige, stevige tent mogelijk voor poppenkastvoorstellingen. Deze 
dient wind- en waterdicht te zijn. Overige algemene voorwaarden zijn ook hier 
van toepassing. 
  
 
6.  Audiovisuele opnamen 
Het vastleggen van (gedeelten van) de voorstelling via video, film of 
geluidsopname is zonder uitdrukkelijke toestemming van Theater Fantast 
verboden. Fotograferen is toegestaan. Theater Fantast behoudt zich het recht 
voor eventueel gemaakte opnamen te gebruiken ter promotie van Theater 
Fantast. 
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