
Algemene Voorwaarden De Dansers 
Bij overeenkomsten via Cultuur&School voor voorstellingen van De Dansers op school. 
Voor voorstellingen in het theater gelden de algemene voorwaarden van het theater.  
 

1. De gymzaal/speelzaal dient op de voorstellingsdatum gedurende de afgesproken uren vrij te 
zijn voor onder meer opbouwen, uitlichten, eventueel repeteren en ook afbouwen. 
 

2. De school/ organiserende partij dient ervoor te zorgen dat de voorbereidingen ongestoord 
verlopen en dat daarbij voldaan wordt aan de voorwaarden in de technische lijst en de 
bijzondere bepalingen, tenzij De Dansers van te voren schriftelijk akkoord is gegaan met een 
afwijking van de bijzondere bepalingen. De technicus van De Dansers heeft het recht de 
voorstelling af te zeggen wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan. De school is in 
zo'n geval de uitkoopsom en gemaakte reiskosten verschuldigd. 
Bijzondere bepalingen:  

• dat er ten minste een persoon ondersteuning beschikbaar is voor de 
technicus op de locatie en voor publieksbegeleiding,  

• dat het speelvlak aan de minieme oppervlakte-eisen voldoet,  
• dat de locatie is (voor)verwarmd,  
• dat er kleedruimte en douches beschikbaar zijn,  
• dat het vooraf bepaalde maximaal aantal bezoekers niet wordt over-

schreden  
• dat er een publieksopstelling is waarbij alle kinderen goede zichtlijnen 

hebben. 
 

3. De registratie van de voorstelling in welke vorm dan ook (fotografie, film, 
geluidsopnamen etc.) als ook nadruk van of overname uit het programmaboekje 
is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het gezelschap niet 
toegestaan. 

 
4. In geval van overmacht, waaronder hierbij nadrukkelijk begrepen 

arbeidsongeschiktheid van een of meerdere medewerkenden, bedoeld in dit 
contract, heeft het gezelschap het recht de des betreffende rol door een ander 
te doen uitvoeren, dan wel de voorstelling te verschuiven naar een latere datum 
of deze overeenkomst te annuleren, en een ander na overleg met tussen de 
school en het gezelschap. 
 

5. In de uitkoopsom zijn reis- en verblijfkosten, loonbelasting, AOW, sociale 
premies e.d. inbegrepen, tenzij in de gemaakte overeenkomst uitdrukkelijk 
anders vermeld. 
 

6. Annuleringsvoorwaarden:  
Wanneer de school een voorstelling afzegt langer dan 6 weken voor de 
uitvoeringsdatum, geldt een annuleringsvergoeding van 25% van de 
afgesproken vergoeding. Wanneer de voorstelling door de school wordt 
afgezegd op een termijn van 6 tot 3 weken voor de uitvoeringsdatum geldt een 
annuleringsvergoeding van 50% van de afgesproken vergoeding.  
Wanneer de voorstelling door de school wordt afgezegd binnen 3 weken van de 
voorstellingsdatum, geldt een annuleringsvergoeding van 100%.  

 
 


