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ALGEMENE VOORWAARDEN  
PARKTHEATER EINDHOVEN N.V. 

Theaterpad 1 te Eindhoven 
 

(versie 1  november 2006) 

 
 

Algemene voorwaarden 
 
 
Artikel 1. Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
exploitant: de naamloze vennootschap Parktheater Eindhoven N.V.; 
voorstelling:  een muziek-, toneel-, cabaret- en/of dansuitvoering en/of andere 

  manifestatie in de ruimste zin des woords, ongeacht de plaats     
  waar deze voorstelling wordt gehouden; 

wederpartij: de bezoeker, huurder, artiest, het gezelschap, impresariaat of 
anderen waarmee exploitant een onder deze voorwaarden vallende 
 overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan. 

 
Artikel 2. Toepasselijkheid 

1. Deze voorwaarden, alsmede de bijzondere voorwaarden die een geïntegreerd 
onderdeel uitmaken van de algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen van exploitant, en alle door hem gesloten overeenkomsten, 
waaronder overeenkomsten betreffende verkoop en/of levering van 
toegangsbewijzen voor voorstellingen, overeenkomsten tot verhuur van ruimten 
van exploitant, alsmede overeenkomsten tot het verrichten van overige diensten.  

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wordt de toepasselijkheid 
van door wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk met 
exploitant worden overeengekomen. 

4. Indien exploitant schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van 
afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze 
voorwaarden voor het overige van kracht.  

5. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan 
wederpartij geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.  
 
Artikel 3. Aanbiedingen 

 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geschieden alle aanbiedingen door of 
vanwege exploitant vrijblijvend, en verbinden deze hem niet dienovereenkomstig 
te contracteren. 
 
Artikel 4. Overeenkomsten 
Overeenkomsten binden exploitant slechts, indien deze binnen 14 dagen na 
plaatsing van de order door hem schriftelijk zijn bevestigd, danwel indien exploitant 
met de uitvoering daarvan een begin heeft gemaakt, danwel anderszins er blijk 
van geeft de overeenkomst te hebben bevestigd. 
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Artikel 5. Aanwijzigingen door of vanwege exploitant 
Wederpartij is te allen tijde verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of 
aanwijzingen van exploitant, zijn personeel, de brandweer, de politie en/of andere 
bevoegden, en de door genoemde personen of instanties noodzakelijk geachte 
maatregelen strikt na te leven.  
 
Artikel 6. Wijzigingen 
Exploitant is bevoegd wijzigingen aan te brengen in hetgeen met wederpartij is 
overeengekomen, indien deze vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke 
wettelijke voorschriften en/of geen afbreuk doen aan het beoogde resultaat. 
 
Artikel 7a. Aansprakelijkheid 

1. Indien wederpartij niet is aan te merken als consument in de zin van titel 5, 
afdeling 3, boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, geeft een tekortkoming door 
exploitant aan wederpartij geen recht schadevergoeding en/of ontbinding te 
vorderen, tenzij deze tekortkoming is te wijten aan opzet of grove schuld aan de 
zijde van exploitant. 

2. Indien wederpartij wel is aan te merken als consument in de zin van titel 5, 
afdeling 3, boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, geeft een tekortkoming door 
exploitant aan wederpartij geen recht schadevergoeding te vorderen, indien 
sprake is van overmacht aan de zijde van exploitant. 

3. Exploitant is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoering van het 
programma van de voorstellingen. 

4. In gevallen waarin exploitant ingevolge lid 1 of 2 van dit artikel aansprakelijk is, 
aanvaardt hij in principe slechts een schadevergoedingsplicht ten aanzien van 
directe schade. Voor indirecte schade, waaronder bedrijfs-/en gevolgschade, is 
exploitant slechts aansprakelijk voor zover die schade in redelijkheid voor zijn 
rekening dient te komen. 

5. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval 
onder onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 

  
Artikel 7b. Aansprakelijkheid 

1. Wederpartij is zonder enig voorbehoud jegens exploitant en/of jegens zijn 
personeel aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de te gebruiken 
ruimte(n) en in het algemeen aan het gebouw en zijn inventaris, zomede aan het 
personeel te werk gesteld door exploitant voorzover deze is toegebracht door 
wederpartij, door zijn personeel en/of door personen welke door wederpartij in het 
gebouw zijn toegelaten waaronder begrepen bezoekers van het evenement, 
leveranciers, dienstverleners, gasten of medewerkers van/namens eventuele 
sponsors van wederpartij of personen die zich om welke reden dan ook van 
zijnentwege hebben bevonden. 
Deze schade zal voor partijen bindend blijken uit de opgave van de herstelkosten 
welke exploitant zal hebben gemaakt danwel door of ten behoeve van het 
personeel bovengenoemd zullen zijn gemaakt. 

2. Op verlangen van exploitant is wederpartij verplicht op zijn kosten ten behoeve 
van exploitant het in lid 1. bedoelde risico te verzekeren ten genoege van 
exploitant. 
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3. Alles wat door of vanwege wederpartij in, of bij, het gebouw van de exploitant is 
aangebracht, bevindt zich daar voor risico van wederpartij. 
Exploitant belast zich niet met het verzekeren en/of bewaken daarvan. 
Al hetgeen dat binnen is gebracht dient onmiddellijk na afloop van het evenement 
door wederpartij te worden verwijderd. 
Voldoet wederpartij niet aan laatstgenoemde verplichting dan is exploitant 
gerechtigd de goederen e.d. op kosten van wederpartij uit het gebouw te doen 
verwijderen. 
Exploitant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging aan of teloor gaan 
van goederen, eigendommen en geldswaarden van wederpartij of van derden 
(daaronder begrepen het publiek en de uitvoerenden) door welke oorzaak ook, 
behoudens opzet of grove schuld van exploitant of zijn personeel. 

4. Exploitant behoudt zich het recht voor om alle vanwege wederpartij in het gebouw 
van de exploitant aanwezigen desgevraagd te doen onderwerpen aan visitatie t.w. 
het na verkregen toestemming visiteren van een persoon, het onderzoeken van 
tassen, koffers, dozen e.d. door daartoe bevoegde personen welke als zodanig 
door exploitant zijn aangewezen. 
Bij ontdekking van diefstal c.q. verduistering zal te allen tijde de politie op de 
hoogte worden gebracht. 
 
Artikel 8. Termijnen 
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de door 
exploitant met wederpartij overeengekomen termijnen, waarbinnen 
eerstgenoemde moet nakomen, geacht niet fataal te zijn. 
 
Artikel 9. Reclame 
Indien wederpartij niet tevreden is over de door exploitant verrichte diensten of 
werkzaamheden, dient zij dit onmiddellijk, en in ieder geval binnen 8 dagen na het 
verrichten van deze diensten of werkzaamheden, schriftelijk aan exploitant 
kenbaar te maken. Exploitant zal bij gegrondheid van de klacht alsdan, te zijner 
keuze, zorg dragen voor herstel van de werkzaamheden of voor restitutie van (een 
gedeelte van) de gefactureerde en betaalde bedragen.  
 
Artikel 10. Betaling 

1. Tenzij er sprake is van verkoop tegen contant geld of uitdrukkelijk schriftelijk 
anders is overeengekomen, geschiedt betaling via overboeking op een door 
exploitant aan te wijzen bank- of postbankrekening onmiddellijk na het verrichten 
van diensten c.q. het verhuren van ruimten. Exploitant is gerechtigd gehele of 
gedeeltelijke vooruitbetaling te eisen.  

 2. Indien wederpartij niet, niet tijdig, danwel ondeugdelijk aan enige bepaling van de 
met exploitant gesloten overeenkomst - deze voorwaarden incluis - heeft voldaan, 
op haar zaken beslag wordt gelegd, (voorlopig) surséance van betaling aanvraagt, 
of haar faillissement wordt aangevraagd, wordt zij geacht in verzuim te zijn, en is 
het totale aan exploitant verschuldigde bedrag zonder sommatie of 
ingebrekestelling, ongeacht eventuele eerder gemaakte termijnafspraken met 
betrekking tot de betaling, terstond opeisbaar.  
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Artikel 11. Rente en kosten 
1. Het in art. 10, lid 2 bedoelde bedrag wordt verhoogd met een vertragingsrente van 

2% per maand of gedeelte daarvan, gerekend vanaf de dag dat wederpartij in 
verzuim is. 

2. Wanneer exploitant genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit 
handen te geven aan derden, is exploitant gerechtigd aan wederpartij een 
vergoeding te berekenen wegens de door exploitant gemaakte kosten, welke 
vergoeding ten minste 15%, voor het buitenland 20%, van de brutofactuurwaarde 
bedraagt, met een minimum van € 115,-, te vermeerderen met € 15,- wegens 
administratiekosten.  
 
 
Artikel 12. Opschorting en ontbinding 
In de in art. 10, lid 2 genoemde gevallen, heeft exploitant het recht de uitvoering 
van nog lopende overeenkomsten op te schorten, en/of de overeenkomst met 
wederpartij geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van exploitant, zonder 
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd zijn rechten op vergoeding 
van kosten, schade en interest.  
 
Artikel 13. Zekerheidsstelling 

1. Exploitant is steeds gerechtigd, alvorens enige diensten te verrichten en/of te 
verhuren ruimten aan de wederpartij ter beschikking te stellen, voldoende 
zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van wederpartij te 
verlangen.  

2. Indien de verlangde zekerheid niet kan worden gegeven c.q. op ongenoegzame 
wijze wordt aangetoond, danwel de rechtsvorm van wederpartij is gewijzigd, heeft 
exploitant het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de aan exploitant alsdan toekomende 
rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst aan haar 
verschuldigd is wegens verrichte diensten of anderszins gemaakte kosten, en 
onverminderd zijn rechten op vergoeding van aldus ontstane schade.  
 
Artikel 14. Vrijwaring 
Indien exploitant terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens deze 
voorwaarden niet aansprakelijk is, en waarvoor wederpartij aansprakelijk is, toch 
door derden mocht worden aangesproken, dient wederpartij exploitant volledig te 
vrijwaren en exploitant alles te vergoeden wat hij aan derden uit dien hoofde zal 
moeten voldoen op grond van een met toestemming van wederpartij gesloten 
dadingsovereenkomst c.q. onherroepelijke en in hoogste instantie uitgesproken 
rechterlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak. 
Eventueel door wederpartij ingediende tegenvorderingen, welke door exploitant 
worden betwist, kunnen niet door verrekening met/of door inhouding op het 
factuurbedrag worden vereffend, doch dienen afzonderlijk te worden gevorderd. 
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Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel (of gedeeltelijk) van 

toepassing zijn, is het Nederlandse recht alleen en uitsluitend van toepassing.  
2. Alle geschillen welke tussen exploitant en wederpartij ontstaan in verband met 

tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen, wanneer behorende tot de 
competentie van de arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend 
worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch. 
 
Artikel 16. Bijzondere  voorwaarden   
Integraal onderdeel van deze Algemene voorwaarden zijn de volgende, indien van 
toepassing als bijlage(n) toegevoegde, Bijzondere voorwaarden met betrekking 
tot: 

-  Verhuur van ruimten (versie 1 november 2006); 
-  Algemene bezoekersvoorwaarden van de bij de VSCD en de KNN 
  aangesloten theaters, (versie 26 november 2002). Inclusief de onder artikel  
  7.1 van deze bezoekersvoorwaarden  bedoelde eigen voorwaarden  en/of        
  regelingen van de exploitant.  (versie 1 november 2006); 

    - Inkoop (versie 1 november 2006). 
 


