
 
 
Algemene voorwaarden verhuur Theater Branoul per 1 januari 2019  
 
Reservering 
Het reserveren van Theater Branoul kan per e-mail via verhuur@branoul.nl  
Na een reservering ontvangt de huurder van Theater Branoul een offerte, die voorzien is 
van een vervaldatum. De reservering is pas definitief wanneer Theater Branoul een 
bevestiging heeft gestuurd. 
 
Indien een offerte niet voor het verstrijken van de vervaldatum is bevestigd, kan de 
huurder daaraan geen rechten ontlenen.  
Wijzigingen in de reservering die na ontvangst van de offerte door de huurder worden 
aangebracht, kunnen ertoe leiden dat het uiteindelijk gefactureerde bedrag hoger uitvalt. 
 
Annulering 
Het annuleren van een reservering kan alleen per e-mail via verhuur@branoul.nl   
Na annulering ontvangt huurder hiervan een bevestiging.  
 
Voor annulering van een reservering hanteert Theater Branoul het volgende:  
Bij annulering binnen 6 weken voor de activiteit dient men 30% van de overeengekomen 
huurprijs te betalen. 
Bij annulering binnen 3 weken voor de activiteit dient men 50% van de overeengekomen 
huurprijs te betalen. 
Bij annulering 1 week of minder voor activiteit dient men 100% van de overeengekomen 
huurprijs te betalen. 
 
Betaling 
Tenzij –schriftelijk- anders is overeengekomen, wordt de definitieve factuur na de 
activiteit verstuurd per mail. Deze dient binnen dertig dagen na dagtekening betaald te 
worden. Bij verzuim van betaling wordt een herinnering gestuurd.  
 
Bij offertes boven de € 1.500,-  incl. BTW wordt een voorschotfactuur van 30% (incl. 
BTW) gestuurd. Deze factuur dient binnen 14 dagen voor de geplande datum van de 
activiteit voldaan te zijn. Wanneer de factuur niet op tijd is voldaan, heeft Theater 
Branoul het recht om de activiteit geen doorgang te laten vinden. De kosten met 
betrekking tot annulering, zoals hierboven beschreven, zijn dan nog van toepassing. 
 
Catering 
Indien catering via Theater Branoul geregeld wordt, vernemen wij het definitieve aantal 
gasten graag uiterlijk vijf dagen voor de activiteit. Bij eigen catering dient er een afkoop 
betaald te worden van € 2,- per persoon.  



 
 
 
Aansprakelijkheid 
De huurder dient het theater opgeruimd en netjes achter te laten. 
 
De huurder is aansprakelijk voor alle door hem/haar of door de door hem/haar tot het 
theater toegelaten personen/bezoekers toegebrachte schade aan de ruimte, faciliteiten 
en inventaris. 
 
Theater Branoul is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die op welke wijze dan ook 
tijdens het verblijf in het theater door huurder en/of bezoekers aan diens activiteit 
toegelaten personen is ontstaan, noch is Theater Branoul aansprakelijk voor verlies 
en/of diefstal van kledingstukken of andere privé-goederen van de huurder en 
bezoekers aan diens activiteit gedurende verblijf in het Theater Branoul. 
 
Een door de huurder en/of bezoekers aan diens activiteit toegebrachte schade aan de 
ruimte, faciliteiten en inventaris van Theater Branoul dient onmiddellijk aan een 
medewerker gemeld te worden. Kosten voor herstel kunnen door Theater Branoul in 
rekening gebracht worden bij de huurder. 
 
In situaties van overmacht, waardoor het theater niet of niet tijdig ter beschikking kan 
worden gesteld aan de huurder, is Theater Branoul  niet aansprakelijk voor de financiële 
consequenties welke hieruit voor de huurder voortvloeien. 
 
In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de verhuurder. 
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