Huisregels theaterzaal den Dullaert
Van harte welkom in de sportaccommodatie van den Dullaert. Het is de bedoeling dat al onze gasten
optimaal gebruik kunnen maken van onze faciliteiten.
Om deze reden hebben wij een aantal huisregels opgesteld. We vragen jullie allen vriendelijk om
deze na te leven.
❖ Het theater dient na de huurperiode te worden opgeleverd in de staat waarin het zich
bevond bij aanvang van de huur
❖ De huurprijs per uur bedraagt de prijs voor een volledig lege zaal, maar inclusief verlichting
en geluid
❖ In het theater geldt een volledig rookverbod
❖ Het is te allen tijde verboden om consumpties in de zaal te nuttigen, tenzij anders
afgesproken met de beheerder van den Dullaert
❖ De bardienst zal worden verzorgd door personeel van den Dullaert
❖ Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de beheerder van den Dullaert iets aan
het gebouw, wanden, vloeren, plafond, installaties e.d. te veranderen, te beplakken en
materiaal aan te bevestigen
❖ Gebruik van verf, vloeistoffen en ander gelijksoortig materiaal is ten strengste verboden
❖ Decors voor een voorstelling kunnen alleen op de dag van de voorstelling worden
opgebouwd en worden na de voorstelling afgebroken en afgevoerd. Bij een reeks
aansluitende voorstellingen kan soms het decor, na overleg met de verhuurder blijven staan,
mits de opstelling zodanig is dat de stukken achter het gordijn verdwijnen. Indien dit niet
mogelijk is omdat er voorstellingen en/of repetities tussendoor plaatsvinden worden de
decors, na overleg met de verhuurder, opgeslagen op een door de verhuurder aan te wijzen
plaats in het gebouw
❖ In het theater is geen opslagruimte – en mogelijkheid hiervoor. Al bij een voorstelling
gebruikte materialen dienen na afloop te worden afgevoerd. Materialen die blijven staan
worden op rekening van de huurder afgevoerd
❖ Schade die veroorzaakt wordt door de huurder dient zo spoedig mogelijk gemeld te worden
bij de verhuurder. De schade wordt bij de huurder in rekening gebracht
❖ Reservering van podiumdelen dient vooraf te worden doorgegeven. Bij plaatsing en
verwijdering door den Dullaert worden hiervoor kosten in rekening gebracht
❖ Reservering van stoelen dient vooraf te worden doorgegeven. Bij plaatsing en verwijdering
door den Dullaert worden hiervoor kosten in rekening gebracht
❖ Het is niet toegestaan om zelf uit andere ruimten van den Dullaert tafels/stoelen te halen en
deze in de theaterzaal te plaatsen. Dit dient te allen tijde in overleg te gaan met de
beheerders van den Dullaert
❖ Storingen aan de verwarming, elektrische installatie en/of geluidsapparatuur dient direct te
worden doorgegeven aan de beheerder van den Dullaert

❖ In het theater zijn voorzieningen getroffen voor brandveiligheid, zoals
vluchtwegen, nooduitgangen, brandblussers e.d. Stel uzelf op de hoogte van deze
voorzieningen. Tijdens voorstellingen, repetities enz. moeten de markeringen van de
nooduitgang, vluchtwegen, brandblussers te allen tijde zichtbaar en bereikbaar zijn (en dus
niet worden afgeplakt of bedekt)
❖ Alle bij voorstellingen, repetities e.d. door huurder gebruikte materialen dienen te voldoen
aan eisen van brandveiligheid en brandvertraging en dienen zo nodig te zijn voorzien zijn
voor daarvoor benodigde certificaten.

