
 
 
Algemene huurvoorwaarden Theater het Kruispunt  

 

1. De huurder verklaart de gehuurde ruimte(n) uitsluitend voor het afgesproken doel te zullen gebruiken. 

  

2. Alleen verhuringen die binnen de doelstelling van theater het Kruispunt vallen worden aangegaan. De 

verhuurder heeft het recht de overeenkomst eenzijdig te verbreken als blijkt dat dit niet het geval is.  

 

3. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde ruimte(n) aan derden onder te verhuren.  

 

4. Goederen en diensten die niet in de huurovereenkomst staan, maar wel in opdracht van de huurder 

worden gebruikt of uitgevoerd, worden in rekening gebracht. 

  

5. In de huurprijs van de theaterzaal zijn twee technici inbegrepen. Eventueel extra benodigde technici of 

uren worden apart gespecificeerd in de overeenkomst. Afrekening vindt plaats op basis van 

nacalculatie. 

  

6. In de huurprijs van de theaterzaal zijn de standaard licht- en geluidsapparatuur inbegrepen.  

 

7. Alle aan de verhuring verbonden kosten aan derden, zoals auteursrechten, BUMA-rechten, 

belastingen, sociale lasten, leges en dergelijke komen voor rekening van de huurder, die de 

verantwoording draagt voor de voldoening en aangifte daarvan, tenzij anders afgesproken.  

 

8. Uiterlijk 4 weken voor het evenement dient een voorschotbedrag van het genoemde aantal procenten 

van het totale offertebedrag overgemaakt te worden naar theater het Kruispunt, tenzij anders 

overeengekomen. 

 

9. Bij annulering van de huurovereenkomst is de volgende vergoeding verschuldigd:  

in de week vóór de verhuring 100 %  

in de 1e en 2e maand vóór de verhuring 50 %   

Deze percentages worden berekend over de totale kosten. Voor zover deze kosten al zijn gemaakt is 

de vergoeding in alle gevallen 100 %.  

 

10. Annulering door verhuurder.  

Indien door onvoorziene omstandigheden verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, zal de 

huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zal restitutie van aanbetalingen 

binnen 4 weken plaatsvinden. 

 

11. Voor het plaatsen, aanbrengen of ophangen van materialen binnen of buiten het gebouw moet 

toestemming worden verkregen van theater het Kruispunt. Naamvoering merknaam Theater het 

Kruispunt mag alleen in overleg worden gebruikt voor publicitaire doeleinden, evenals beeldmerk 

Theater het Kruispunt en het kruispunt. 

 



12. In de theaterzaal en overige technische ruimten dient huurder zich te richten naar de veiligheids- en 

technische voorschriften zoals meegedeeld door de technische dienst van theater het Kruispunt.  

 

13. Voor het maken van foto’s, geluids- of video opnamen is toestemming vereist van theater het 

Kruispunt.  

 

14. Tijdens de verhuring van de theaterzaal mogen zich op toneel en in de kleedkamers en artiestenfoyer 

alleen de uitvoerenden, directe medewerkers en leidinggevenden bevinden. Tenzij anders 

overeengekomen.  

 

15. Wanneer er sprake is van betalende bezoekers dienen toegangsprijzen te worden vastgesteld in 

overleg met theater het Kruispunt. In alle gevallen dient de huurder zich te houden aan het maximum 

aantal beschikbare stoelen. Bij het bepalen van de entreeprijs dient de huurder rekening te houden 

met een servicetoeslag van €5,00 inclusief btw. Deze servicetoeslag betreft de bewaakte garderobe 

(€1,35), administratiekosten (€1,05) en een consumptie (€2,60). De opbrengst van de servicetoeslag 

komt geheel ten goede van theater het Kruispunt.  

 

16. Tenzij anders overeengekomen dient het gebouw een uur na afloop van de verhuring te zijn ontruimd. 

Dit geldt niet voor algemene ruimte, mits binnen openingstijden. 

 

17. De huurder is zonder voorbehoud aansprakelijk voor alle beschadigingen aan gebouw en inventaris, 

welke door bezoekers, medewerkers of personeel van de huurder opzettelijk of als gevolg van 

nalatigheid worden toegebracht en erkent bij voorbaat de verplichting de daardoor veroorzaakte 

kosten, zoals die door theater het kruispunt worden begroot, te vergoeden. De huurder wordt geacht 

als rechtspersoon een geldige WA-verzekering te hebben gesloten.  

 

18. Theater Het Kruispunt is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan of verlies van goederen die 

door de huurder of bezoekers zijn meegebracht.  

 

19. Theater Het Kruispunt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een ongeval dat 

een bezoeker of de huurder in of om het Kruispunt overkomt.  

 

20. Drank en etenswaren kunnen uitsluitend worden betrokken via spruit eten & drinken, onze inpandige 

horecapartner. Tenzij anders overeengekomen. 

 

21. In theater het Kruispunt zijn alle ruimtes zijn rookvrij. 

 

22. Voorts gelden de bepalingen zoals die in het Burgerlijk Wetboek zijn vastgelegd over een 

overeenkomst tussen twee partijen.  

 

23. Bij een overmachtssituatie, zoals een pandemie of (natuur)ramp, heeft zowel de huurder als de 

verhuurder het recht zicht te beroepen op een overmachtssituatie waarbij beide partijen de gemaakte 

afspraken kunnen ontbinden. Hierbij worden geen kosten in rekening gebracht tenzij er al directe 

kosten zijn gemaakt in personele inzet, inkoop of inhuur, welke niet terug te keren zijn. 

 


