Samenvatting Algemene Gebruiksvoorwaarden locatie: ZIMIHC THEATER ZUILEN
1.

Iedere bezoeker dient aanwijzingen van de medewerkers van ZIMIHC op te volgend. Bij
calamiteiten is ZIMIHC gerechtigd het programma stil te leggen en/of het gehele pand te
ontruimen.

2.

ZIMIHC heeft het recht personen de toegang zonder opgaaf van redenen te ontzeggen
Dit kunnen bijvoorbeeld personen zijn die discriminerend gedrag vertonen of discriminerende
uitlatingen doen of onder invloed zijn van alcohol of andere drugs.

3.

Het nuttigen, verhandelen of gebruiken van hard drugs is verboden.

4.

Aanwezige kinderen vallen ten aller tijden onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van
ouders/verzorgers/begeleiders.

5.

Huisdieren (behoudens geleide honden) zijn zonder nadrukkelijke goedkeuring vooraf, niet
toegestaan in ZIMIHC theater Zuilen.

6.

Het gebruiken of in bezit hebben van wapens is ten strengste verboden. Bij wapenbezit zal altijd,
zonder overleg, de politie worden ingeschakeld.

7.

Gereserveerde ruimtes (zaal, kleedkamer, foyer, toiletten) dienen veegschoon en in nette,
opgeruimde staat te worden achtergelaten. Bij niet nakomen hiervan worden schoonmaakkosten in
rekening gebracht met een minimum van € 50,00. Per uur ex BTW.

8.

ZIMIHC theater Zuilen is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen, dan wel defstal van
persoonlijke eigendommen.

9.

Er mag in de zaal niet meer dan 95 dB(A) geproduceerd worden.

10.

Eigen consumpties en etenswaren mogen enkel genuttigd worden in de kleedkamers.

11.

Aan de bar (in de foyer of restaurant) gekochte consumpties mogen enkel genuttigd worden in
deze ruimtes. (met uitzondering van evenementen waarbij de tribune ingeschoven is)

12.

De maximale zaalcapaciteit dient strikt in acht genomen te worden.

13.

Het is niet toegestaan om op de trappen van de theaterzaal plaats te nemen.

14.

De gebruiker houdt zich aan de voorschriften inzak brandveiligheid en openbare orde.

15.

De huurder mag niet, zonder toestemming van ZIMIHC eigen materialen of gereedschappen in
ZIMIHC theater Zuilen op slaan.

16.

Het nuttigen van meegebrachte drink- en etenswaren, in de foyer en de theaterzaal, is niet
toegestaan.

17.

Gebruiker dient er op toe te zien dat de nooduitgangen die niet tevens als ingang dienen uitsluitend
en alleen worden gebruikt in gevallen van nood

18.

Het gebruik van confetti snippers, kunstsneeuw, glitters, alle vormen van vuurwerk en vuur (ook
kaarsen), slingers, bellenblaasmachines enz. is niet toegestaan.

19.

Het gebruik van rookmachines is alleen toegestaan indien dit minimaal twee weken vooraf overlegt
met de technicus.

20.

Zonder toestemming van ZIMIHC is het niet toegestaan flyers, poster, of ander (promotie-)
materiaal op de wanden worden geplakt, gespijkers of geschroefd.

21.

Zonder toestemming van ZIMIHC is het niet toegestaan flyers, poster, of ander (promotie-)
materiaal binnen ZIMIHC theater Zuilen te verspreiden.

22.

Fietsen, bromfietsen en motorrijtuigen moeten op de daarvoor bestemde plaatsen c.q.
parkeervakken worden geplaatst.

23.

Gebruiker is verplicht er voor te zorgen dat de (bij de gebruiker horende) groep en zijn bezoekers,
op de hoogte zijn van de bepalingen van deze overeenkomst en deze in acht nemen.
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Zaalcapaciteit
24.

25.

Bij uitgeschoven tribune biedt ZIMIHC theater Zuilen plaats aan 183 zitplaatsen plus 3 invalide
plaatsen
a.

Het aantal zitplaatsen kan worden uitgebreid door (maximaal 2 rijen van ieder 19) stoelen.

b.

Deze stelen dienen geschakeld te zijn.

Bij ingeschoven tribune biedt ZIMIHC theater Zuilen plaats aan maximaal 300 mensen

Annulering
26.

Bij annulering van de gereserveerde ruimte door gebruiker word en afhankelijk van het tijdstip van
annuleren verschillende kosten in rekening gebracht:
a. 10% bij annulering meer dan 31 dagen voor gereserveerde datum
b.

50% bij annulering tussen 15 en 30 dagen voor gereserveerde datum

c.

100% bij annulering op minder dan 15 dagen voor gereserveerde datum.
In dit geval worden ook de kosten voor reeds geboekt specialistisch personeel, in rekening
gebracht.

Ondergetekende gaat in verband met het huren van ruimten bij ZIMIHC theater Zuilen akkoord met
de bovenstaande voorwaarden:

Naam groep

……………………

Datum verhuring

……………………

Naam vertegenwoordiger

……………………

Datum handtekening

……………………

Handtekening

……………………

2

