
 

Actielijst___________________________________________________________________________________    
 
Actie        Doorgeven / aanleveren voor 
□ Toesturen ondertekende bevestiging    Vóór verstrijken optiedatum 
□ Doorgeven factuurgegevens en eventueel ordernummer  Binnen één week na tekenen 
□ Doorgeven definitief aantal personen    Vier weken voor het event 
□ Doorgeven eventuele dieetwensen (indien van toepassing)   Twee weken voor het event 
□ Aanleveren technische lijst (indien van toepassing)  Twee weken voor het event 
□ Aanleveren presentatie (indien van toepassing)   Uiterlijk 3 dagen voor het event 
 
Bijzonderheden ten behoeve van jouw reservering________________________________________________ 
 
Optie  Indien je optie verlopen is, behouden wij het recht om je reservering en alle daaraan 

verwante afspraken direct te annuleren. Hierover hoeven wij je niet te verwittigen. Bij het 
plaatsen van een nieuwe optie zullen tevens nieuwe reserveringsvoorwaarden van 
toepassing zijn. Verlengen van een optie kan alleen via schriftelijke toestemming van 
Kunstmin. 

 
Facturatie Je ontvangt uiterlijk 2 weken na het tekenen van de overeenkomst een aanbetalingsfactuur 

van 50% van de reserveringswaarde. Enkel na ontvangst van de getekende overeenkomst en 
de eerste aanbetaling is je reservering definitief.  

                               Uiterlijk 4 weken voor je evenement ontvang je een tweede aanbetalingsfactuur van de 
resterende reserveringswaarde.                                                                                                                                      

                               Indien wij de aanbetalingen niet hebben ontvangen, behouden wij het recht om de 
overeenkomst te annuleren.  
De eindfactuur ontvang je binnen 1 week nadat je evenement heeft plaatsgevonden, met 
een betalingstermijn van 14 dagen. 

 
Garantie  Je kunt tot 2 weken voor aanvang het garantieaantal personen bevestigen. Wij brengen 

minimaal het garantieaantal in rekening. Bij een hoger aantal personen dan gegarandeerd 
rekenen wij het hoogste aantal personen door.  

                               Indien een omzetgarantie is afgegeven, ben je verplicht tenminste het in de omzetgarantie 
bepaalde bedrag aan ons te betalen. 

 
Annulering  Voor annulering van deze overeenkomst gelden de volgende percentages van de 

reserveringswaarde die door ons aan jou in rekening gebracht zullen worden: 

Na tekenen overeenkomst of meer dan 9 maanden 15% 

6 maanden of meer, maar minder dan 9 maanden 50% 

3 maanden of meer, maar minder dan 6 maanden 60% 

1 maand of meer, maar minder dan 3 maanden 75% 

Minder dan 1 maand 100% 

 
Verplaatsing  Alleen bij annulering door overmacht mag je evenement binnen 6 maanden kosteloos 

verplaatst worden naar een andere beschikbare datum. Voor alle overige 
verplaatsingsverzoeken zijn de bovenstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing. 
Restitutie van het bedrag is niet mogelijk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene huurvoorwaarden Kunstmin 



Algemene bijzonderheden____________________________________________________________________ 
 
Zaalhuur Onze zaalhuurtarieven zijn inclusief een dutymanager, minimum inzet van technici, 

standaard aanwezige technische faciliteiten, schoonmaak en energie. 
Parkeren Parkeren voor zowel de Schouwburg als het Energiehuis kan in parkeergarage Energiehuis. In 

de parkeergarage is ook een overdekte fietsenstalling aanwezig. 
Dutymanager      Gedurende je event staat een dutymanager tot je beschikking. De dutymanager is jouw 

aanspreekpunt tijdens je event. Wij vragen jou en je deelnemers om de huis- en 
gedragsregels alsmede de redelijke aanwijzingen van de dutymanager op te volgen. Dit geldt 
ook voor wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid, 
hygiëne en beperking van overlast. 

Zaalcapaciteit De maximale zaalcapaciteit mag niet overschreden worden. 
Decoratie             In verband met (brand)veiligheid dienen decorstukken niet brandbaar te zijn. Licht 

ontvlambaar materiaal zoals papier en karton is niet toegestaan. Eventueel impregneren 
dient 24 uur voorafgaand aan het evenement of voorstelling plaats te vinden. 
Geïmpregneerde decorstukken moeten voorzien zijn van een certificaat.  

                               Het is niet toegestaan om meubilair, muren, spiegels, deuren e.d. te beplakken met 
decoratiemateriaal, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door Kunstmin. 

Extra personeel  Tarieven zijn exclusief extra technische inzet (die wordt bepaald aan de hand van je 
technische specificaties), exclusief beveiliging en exclusief bewaakte garderobe.  

Bouw In overleg plannen wij met de op- en afbouw met je. Hiervoor kunnen wij extra zaalhuur of 
personeelskosten in rekening brengen.  

Stelpost                Wanneer er in de begroting stelposten zijn opgenomen, hebben wij een reële schatting  
  gemaakt. Kosten kunnen hoger of lager uitvallen.                                                                                          
Rookbeleid Roken binnen de Schouwburg en het Energiehuis is niet toegestaan.  
Signing                  In het Energiehuis is gebruik van signing in de vorm van banners, beachflags e.d. mogelijk in 

de door jou gereserveerde ruimten. In de algemene ruimten en buiten het Energiehuis is dit 
niet mogelijk, maar wij kunnen je gasten verwelkomen door middel van het inzetten van 
hosts.  

Publicatie             Wij kijken er naar uit je te mogen verwelkomen in de Schouwburg en/of het Energiehuis en 
zijn trots je als gast in huis te hebben. Het is mogelijk dat wij daarom foto’s maken van je 
event en deze ter promotie inzetten op onze website, nieuwsbrief en social media. Mocht je 
hier bezwaar tegen hebben, dan horen wij dit graag en houden wij hier uiteraard rekening 
mee.  

Buma Kunstmin draagt zorg voor de Buma afdracht voor achtergrondmuziek in haar eigen ruimtes. 
De organisator is volgens de Auteurswet verantwoordelijk voor de opgave en afdracht van 
auteursrechten wanneer muziekwerken ten gehore worden gebracht. 

Opslag Het is niet mogelijk voor en na het evenement om materialen en goederen op te slaan in de 
Schouwburg of het Energiehuis, tenzij hier specifiek een ruimte voor wordt gehuurd. 
Kunstmin is niet aansprakelijk voor vermissing van of schade aan deze opgeslagen 
materialen. 

Schoonmaak Mochten er door je evenement extra schoonmaak- of afvalverwerkingskosten ontstaan, dan  
mogen wij die in rekening brengen. 

Schade Schade die door je evenement is ontstaan als direct of indirect gevolg van het niet volgen van 
onze voorwaarden en onze huis- en gedragsregels, zullen wij in rekening brengen. 

Voorwaarden      Bovenstaande voorwaarden en huisregels zijn van toepassing op iedere door ons aangegane 
overeenkomst. Op alle verdere voorwaarden die niet behandeld worden in onze 
voorwaarden en huisregels zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. In 
het geval van niet overeenkomende voorwaarden, prevaleren de voorwaarden en huisregels 
zoals beschreven in deze overeenkomst. 

 

 

 

http://www.khn.nl/uvh-nl

