
Algemene voorwaarden

MARKANT MEETINGS AND EVENTS, KLASSE THEATER, HISTORICAL FLIGHT EVENT
(ONDERDELEN VAN MARKANT EVENEMENTEN & ENTERTAINMENT B.V.)

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan:

1	 Onder	opdrachtgever:	de	(rechts)persoon,	die	aan	opdrachtnemer	een	opdracht	heeft	verstrekt	tot	advisering	over,	organisatie	van,	of	uitvoering	van	een	evenement.
2	 Onder	opdrachtnemer:	de	(rechts)persoon,	die	zich	jegens	opdrachtgever	heeft	verbonden	tot	advisering	over,	organisatie	van,	of	uitvoering	van	een	evenement,	dan	

wel	die	zich	–in	het	offerstadium-	bereid	is	zich	daartoe	te	verbinden.
3	 Onder	overeenkomst:	een	overeenkomst	tussen	opdrachtgever	en	opdrachtnemer	tot	advisering	over,	organisatie	van,	of	uitvoering	van	een	evenement.
4	 Onder	artiest:	iedere	artiest	(in	de	meest	ruime	zin),	spreker	of	musicus,	alleen	of	in	groepsverband,	die	zich	jegens	opdrachtnemer	tot	het	geven	van	een	optreden	

heeft	verbonden.
5	 Onder	productiedatum:	de	(eerste)	dag	waarop	het	krachtens	een	overeenkomst	door	opdrachtnemer	te	organiseren	of	uit	te	voeren	evenement	zal	plaatsvinden.
6	 Onder	locatie/tijd:	de	met	opdrachtgever	overeengekomen	plaats	en	tijd	van	uitvoering	van	een	(gedeelte	van	een)	evenement.
7	 Onder	uitkoopsom:	de	all-in	prijs	voor	het	desbetreffende	onderdeel	van	een	door	opdrachtnemer	te	organiseren	of	uit	te	voeren	evenement	waarop	deze	term	

betrekking	heeft,	met	inbegrip	van	belastingen	(uitgezonderd	omzetbelasting),	premieheffing,	indien	van	toepassing.
8	 Onder	meerwerk:	alle	wijzigingen/aanvullingen	in,	op	of	voortvloeiende	uit	de	met	de	Opdrachtgever	gesloten	overeenkomst,	waardoor	Markant	Evenementen	en/of	

de	door	haar	ingeschakelde	toeleveranciers	meer	werkzaamheden	moeten	verrichten	en/of	hogere	(on)kosten	moeten	maken.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID VAN VOORWAARDEN

1	 Deze	algemene	voorwaarden	maken	deel	uit	van	alle	offertes	van	en	overeenkomsten	met	opdrachtnemer.
2	 Afwijkende	bedingen	en	eventuele	algemene	voorwaarden	van	opdrachtgever	gelden	slechts	indien	en	voor	zover	deze	uitdrukkelijk	door	opdrachtnemer	schriftelijk	

zijn	aanvaard.

ARTIKEL 3 - OFFERTES

1	 De	overeenkomst	tussen	opdrachtgever	en	opdrachtnemer	komt	tot	stand	door	ondertekening	voor	akkoord	van	een	door	Markant	uitgezonden	offerte	dan	wel	
door	een	andere,	ondubbelzinnige,	aanvaarding	van	de	offerte	van	Markant,	of	door	een	schriftelijke	orderbevestiging	van	Markant,	die	door	de	opdrachtgever	voor	
akkoord	ondertekend	wordt	geretourneerd.	De	geldigheidsduur	van	de	offerte	van	Markant	is,	tenzij	anders	wordt	aangegeven,	vijf	dagen	na	dagtekening	daarvan.	
De	offerten	van	Markant	zijn	vrijblijvend.	Markant	heeft	het	recht	om	een	vrijblijvende	offerte	binnen	vijf	werkdagen	na	de	ontvangst	van	de	aanvaarding	daarvan,	te	
herroepen.	

ARTIKEL 4 - UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST 

1	 Opdrachtnemer	zal	elke	overeenkomst	naar	beste	kunnen	uitvoeren,	en	is	gerechtigd	bij	en	voor	de	uitvoering	van	een	overeenkomst	derden	in	te	schakelen.
2	 Indien	tijdens	de	uitvoering	van	een	overeenkomst	op	verzoek	van	opdrachtgever	wordt	afgeweken	van	hetgeen	oorspronkelijk	werd	overeengekomen,	zullen	de	

meerkosten	daarvan	aan	opdrachtgever	worden	doorberekend.
3	 Minderwerk	wordt	slechts	verrekend	indien	partijen	dit	van	tevoren	schriftelijk	zijn	overeengekomen.	
4	 Reclames	naar	aanleiding	van	de	uitvoering	van	een	overeenkomst	dienen	zo	spoedig	mogelijk,	doch	uiterlijk	binnen	vijf	dagen	nadat	de	uitvoering	is	voltooid,	per	

aangetekende	brief	aan	opdrachtnemer	medegedeeld	te	worden,	zulks	op	straffe	van	verval	van	welke	aanspraak	dan	ook.
5	 In	geval	de	artiest	op	de	datum	van	de	uitvoering	van	de	opdracht	een	televisieopname	of	een	buitenlandse	tournee	heeft,	behoudt	Markant	Evenementen	zich	het	

recht	om	–	zonder	dat	Markant	Evenementen	hierdoor	jegens	de	opdrachtgever	schadeplichtig	wordt	–	of	(een	onderdeel	van)	de	opdracht	te	annuleren,	zulks	tot	
uiterlijk	tien	dagen	voor	de	datum	van	de	uitvoering	van	de	opdracht,	of	in	overleg	met	de	opdrachtgever	tegen	dezelfde	voorwaarden	de	uitvoering	van	de	opdracht	
naar	een	andere	datum	te	verplaatsen.

6	 Opdrachtnemer	heeft	het	recht	te	allen	tijden	het	uitvoeren	van	een	overeenkomst	uit	te	stellen,	dan	wel	geheel	te	annuleren,	indien	omstandigheden	door	van	buiten	
komende	factoren	een	veilige	uitvoering	van	de	activiteit	verhinderen	of	naar	het	oordeel	van	de	opdrachtnemer	een	uitvoering	van	de	activiteit	een	te	groot	risico	
voor	de	veiligheid	met	zich	mee	brengt.

Huisregels

Het is verboden in de theaterzaal foto-, film- en geluidsopnames te maken, tenzij er toestemming is verleend door de directie 
van het Klasse Theater.

Het is niet toegestaan om tijdens een voorstelling uw telefoon aan te laten staan; ook trilstand kan storing geven aan de ap-
paratuur van het theater. 

Voor bezoekers met een rolstoel is het Klasse Theater goed toegankelijk. Wij verzoeken u vooraf aan te geven dat u gebruik 
maakt van een rolstoel of slecht ter been bent.

Het is niet toegestaan drink- en/of etenswaren vanuit het theatercafé mee de zaal in te nemen. Glaswerk mag niet mee naar 
buiten worden genomen. Het zelf meenemen van drank- en etenswaren is niet toegestaan.

Huisdieren zijn in de gehele locatie niet toegestaan, hulphonden uitgezonderd.
 
Laatkomers worden slechts toegelaten als het optredende theatergezelschap geen bezwaar heeft, als het publiek er geen 
overlast van ondervindt en als er gemakkelijk bereikbare, onbezette stoelen zijn. 

Het gebruik van punaises en plakband op wanden, deuren en kozijnen is niet toegestaan. 

Het is verboden gevaarlijke en/of voor bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het gebouw in te brengen c.q. met zich 
mee te voeren. 

Het is verboden drugs in het gebouw mee te nemen en/of te gebruiken.

Aanstootgevend, intimiderend, agressief of onwettig gedrag wordt in het Klasse Theater niet geaccepteerd.

Uw verblijf in het gebouw is geheel op eigen risico. Het Klasse Theater is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van 
uw eigendommen. 

Aanwijzingen van het personeel van het Klasse Theater dienen altijd te worden opgevolgd.
 
Van iedere bezoeker wordt verwacht dat hij of zij zich gedraagt conform de algemeen heersende 
opvattingen omtrent normen en fatsoen.

Gelieve uitsluitend in de parkeervakken te parkeren. 

Het verlaten van het pand dient kalm en ordentelijk te geschieden.

In het hele gebouw geldt een rookverbod.

Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van het Klasse Theater niet toegestaan om confetti, rijstkorrels, vuur-
werk of sterrenflikkers etc te gebruiken in en om het gebouw. Schoonmaak- en/of reparatiekosten zullen verhaald worden op 
de gebruiker. 


