
|   Jelle van der Holst   |       +31 (0)6  20  20 7 052       |       info@jelletheatertechniek.nl       |      www.jelletheatertechniek.nl        |
|   Puntstraat 25  .  3025 GG  Rotterdam   |   KvK nr. 24481902   |   Btw nr. NL 002048570B24   |   NL48 INGB 0004 7649 60   |

T H E A T E R T E C H N I E K

 

 

 

Algemene Voorwaarden. 
Per 1 september 2021. 

 
Hiermee komen alle eerder uitgegeven algemene voorwaarden te vervallen. 

 
A. Algemeen: 

1. Verklaring van gebruikte definities: 
2. Jelle THEATERTECHNIEK: Freelance theatertechnicus, specialist lichttechniek. Zelfstandige 

zonder personeel. 
3. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die Jelle THEATERTECHNIEK inzet op zijn of 

haar werkzaamheden. 
4. Huis: Werklocatie opgedragen door de opdrachtgever, theater, festival en dergelijke, 

etcetera, enzovoort, enzovoort. 
5. Apparatuur: Werkmiddelen die Jelle THEATERTECHNIEK van de opdrachtgever ter 

beschikking krijgt om de opdracht mee uit te voeren, hieronder valt o.a.; belichtings 
apparatuur, communicatie apparatuur, hoogwerk, rigging en transport materieel, 
gereedschappen en dergelijke, et cetera, enzovoort, enzovoort. 

6. Telefonische en mondelinge afspraken zijn bindend. Een schriftelijke bevestiging zal in 
overleg geleverd worden. 

 
B. Tarieven: 

7. Dag en uur-lonen altijd in overleg. 
8. Zonder overleg geldt een standaard dagprijs van 350,00 euro exclusief BTW voor 

theatertechnisch werk en een dagprijs van 400,00 euro exclusief BTW voor ontwerp en 
productioneel werk. 

9. Reiskosten worden berekend op werkelijke kilometers voor een tarief van 0,25 euro exclusief 
BTW per kilometer. 

10. Transportkosten van apparatuur zijn op kosten van de opdrachtgever of in overleg. 
11. Het huren van apparatuur is op kosten van de opdrachtgever of in overleg. 
12. Betaling op factuur basis, factuur wordt verstuurd binnen minimaal 1 dag en maximaal 30 

dagen na de opdracht. 
13. Bij doorlopende opdrachten zal er regelmatig een deelfactuur gestuurd worden. 
14. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen. 
15. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal een herinnering worden gestuurd. Na redelijke 

termijn zullen administratiekosten in rekening worden gebracht á 0,75 euro per dag exclusief 
BTW. 

16. Bij niet betalen behoudt Jelle THEATERTECHNIEK zich het recht vervolg of volgende 
opdrachten per direct stop te zetten. 
 

C. Werktijden: 
17. Opdrachtgever zal bij het verstrekken van de opdracht rekening houden met de 

arbeidstijdenwet. 
18. In overleg en bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken. 
19. Een dagprijs wordt berekend over een etmaal van 24 uur. 
20. Buitensporige misbruik van deze regeling wordt niet getolereerd. 
21. Bij misbruik kan de werkdag worden opgeschort dan wel uitgebreid of de opdracht 

vroegtijdig worden ontbonden. 
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D. Apparatuur en materieel: 
22. In overleg kan Jelle THEATERTECHNIEK het huren dan wel leveren van apparatuur op zich 

nemen. 
23. Jelle THEATERTECHNIEK gebruikt hiervoor eigen apparatuur of apparatuur van een door hem 

geprefereerde partner. 
24. Jelle THEATERTECHNIEK draagt geen verantwoording voor het onderhouden en functioneren 

van de apparatuur van het huis, behalve als dit specifiek de opdracht is. 
25. Onderhoudt van en reparaties aan de apparatuur van het huis zijn op verantwoording en 

kosten van de opdrachtgever. 
26. Bij achterstallig onderhoudt, ondeugdelijke voorzieningen of onverantwoordelijke en 

gevaarlijke situaties behoudt Jelle THEATERTECHNIEK zich het recht de opdracht tussentijds 
te beëindigen. 

27. Opdrachtgever zal voorzien in deugdelijk materieel, dit geldt ook voor gereedschappen, 
klimmaterialen, hijsmiddelen, hoogwerk materieel en dergelijke, et cetera, enzovoort, 
enzovoort. 

28. Jelle THEATERTECHNIEK zorgt voor eigen persoonlijke beschermingsmiddelen, werkkleding 
en basis set gereedschappen. 

29. Jelle THEATERTECHNIEK zal er zorg voor dragen dat er correct en adequaat wordt omgegaan 
met de opdracht, inclusief bediening van apparatuur en machinerie. 

 
E. Eigendom en leveranciers: 

30. Alle door Jelle THEATERTECHNIEK vervaardigde documenten zijn en blijven eigendom van 
Jelle THEATERTECHNIEK, tenzij anders overeengekomen. Hieronder worden verstaan: 
Lichtplannen, werkplanningen, bestellijsten, technische lijsten, et cetera, et cetera, 
enzovoort. 

31. Op verzoek kunnen genoemde documenten inzichtelijk worden gemaakt. 
32. Op verzoek kunnen genoemde documenten overgedragen worden, mits met wederzijdse 

instemming. 
33. Jelle THEATERTECHNIEK kan en zal in opdracht materialen bestellen. 
34. Jelle THEATERTECHNIEK heeft geprefereerde leveranciers en levert zelf verbruiksmaterialen, 

aan te schaffen materialen en apparatuur. 
35. Zonder voorkeur vanuit opdrachtgever zullen materialen automatisch besteld worden bij 

Jelle THEATERTECHNIEK of geprefereerde partners. 
36. Jelle THEATERTECHNIEK kan en zal hiervoor een verzamelfactuur opstellen. 

 
  



|   Jelle van der Holst   |       +31 (0)6  20  20 7 052       |       info@jelletheatertechniek.nl       |      www.jelletheatertechniek.nl        |
|   Puntstraat 25  .  3025 GG  Rotterdam   |   KvK nr. 24481902   |   Btw nr. NL 002048570B24   |   NL48 INGB 0004 7649 60   |

T H E A T E R T E C H N I E K

 

 

	
	
	

F. Annulering: 
37. Jelle THEATERTECHNIEK behoudt zich het recht om een aangeboden opdracht tot minimaal 

14 dagen voor aanvang van de opdracht, in overleg, te annuleren. In overleg zal een 
passende oplossing worden bepaald. 

38. Alleen bij overmacht, ziekte, arbeidsongeschiktheid, et cetera, et cetera, kan Jelle 
THEATERTECHNIEK, binnen 14 dagen voor aanvang van de opdracht, de opdracht annuleren. 

39. Opdrachtgever behoudt zich het recht om zonder enige aansprakelijkheid de opdracht te 
annuleren rekening houdende met het volgende overzicht: 

a. Opdracht van 1 tot en met 3 dagen, annuleringsperiode: 7 dagen voor aanvang van 
de opdracht. 

b. Opdracht van 4 tot en met 10 dagen, annuleringsperiode: 11 dagen voor aanvang 
van de opdracht. 

c. Opdracht van 11 tot en met 21 dagen, annuleringsperiode: 21 dagen voor aanvang 
van de opdracht. 

d. Opdracht van 22 tot en met 31 dagen, annuleringsperiode: 31 dagen voor aanvang 
van de opdracht. 

e. Opdracht van 32 dagen en langer, annuleringsperiode: 41 dagen voor aanvang van 
de opdracht. 

40. Bij annulering vanuit opdrachtgever binnen de annuleringsperiode, zal een 
annuleringsvergoeding in rekening worden gebracht. Deze bestaat uit 50% van het totale 
afgesproken bedrag, over de gehele opdracht. 

41. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de opdracht wordt het volledige afgesproken 
bedrag, voor in ieder geval de eerste 48 uur van de opdracht, in rekening gebracht. Over de 
rest van het bedrag zullen nadere afspraken worden gemaakt. 

 
G. Verzekeringen: 

42. Jelle THEATERTECHNIEK is zelfstandig verzekerd tegen ongevallen, rechtsgeschillen, 
aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid. 

43. Opdrachtgever is verzekerd tegen apparatuur schade, ongevallen en aansprakelijkheid. 
 

H. Vrijwaring: 
44. Daar waar deze voorwaarden niet in voorzien of waar punten van discussie optreden, wordt 

in overleg tussen Jelle THEATERTECHNIEK en opdrachtgever tot een compromis gekomen. 
45. Bij geschillen tussen Jelle THEATERTECHNIEK en opdrachtgever zonder bevredigende 

uitkomst, zal de opdracht ontbonden worden. Reeds uitgevoerde opdrachten dienen ten alle 
tijde betaald te worden. 

46. Eventuele spel en druk fouten voorbehouden. 
 
Deze algemene voorwaarden treden in werking vanaf het moment dat de opdracht door de 
opdrachtgever aan Jelle THEATERTECHNIEK aangeboden wordt. 
 
 


