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                          HUURVOORWAARDEN en Reglement TheaterLoods Westland  
                                                          voor culturele activiteiten  
                                                  
 

 
 

1. De TheaterLoods Westland is gelegen aan de Hoogwerf 8 C te Naaldwijk, en wordt ter 
beschikking gesteld voor culturele activiteiten.  
De verhuurder: commissie beheer TheaterLoods Westland 
 

2. Het ter beschikking stellen van de ruimte geschiedt op incidentele basis.  
 

3. Het gebruik van de theaterzaal is alleen toegestaan indien vooraf toestemming van de 
verhuurder is verkregen gedurende de in de zaalbevestiging opgenomen tijden en/of 
dagdelen en de in de zaalbevestiging vermelde huurder.  
 

4. Het is de huurder niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder de 
ruimten geheel of gedeeltelijk door te verhuren of in gebruik te geven aan derden. 
 

5. Huur van TheaterLoods Westland alsmede eventueel gewenste aanvullende diensten vindt 
plaats overeenkomstig de tarieven zoals die door de commissie beheer TheaterLoods 
Westland is vastgesteld of in nader overleg.   
 

6. Annulering van de reservering is kosteloos tot uiterlijk 14 dagen voor de geplande activiteit en 
dient via e-mail worden doorgegeven. Bij annulering buiten de gestelde termijn wordt € 100,- 
in rekening gebracht. 
 

7. Voor gebruik van de ruimte dient de afgesproken vergoeding voor het dagdeel te worden 
betaald. De vergoeding wordt door de commissie Beheer TheaterLoods Westland per factuur 
in rekening gebracht.   
 

8. Een dagdeel bestaat uit 4 uren (08:30-12:30; 13:30-17:30; 18:30 tot 24:00 uur) tenzij anders 
afgesproken 
 

9. Het is mogelijk om te opteren voor verschillende data. De optie is geldig voor twee weken, 
daarna zal de optie automatisch worden geannuleerd. 
 

10. TECHNIEK:  
a. Er kan tijdens repetities gebruik gemaakt worden van de aanwezige toneelverlichting 

en geluidtechniek. Gebruik en instructie van de techniek vindt plaats onder 
aanwezigheid van een technicus van Theatergroep Het Wilde Westen. Hier zijn 
kosten aan verbonden.  
 

			  



 
 

 

 
 
 
 

b. Ruim voor de voorstelling ontvangen wij een script/draaiboek met licht- en geluid 
aanwijzingen.  

c. Voor het testen van licht en geluid wordt een avond ingepland. Gebruik van 
aanvullende techniek (hazer, projectieschermen etc.) kan in overleg met de technicus. 

d. Wanneer huurder zijn eigen technische apparatuur meebrengt dan kan dit eveneens 
in overleg met een technicus worden aangesloten op het lichtnet.  

e. Er is altijd een technicus van Theatergroep Het Wilde Westen aanwezig tijdens de 
voorstellingen. In overleg kan van deze regel worden afgeweken. 
 

11. In de ruimte mag niet gerookt worden. 
 

12. Het is de huurder niet toegestaan meer personen tot het gehuurde toe te laten dan de 
capaciteit toelaat. Maximaal aantal zitplaatsen is 78. 

 
13. Verhuurder heeft altijd toegang tot de ruimten ongeacht de aard van de activiteit.   

 
14. Het is niet toegestaan in de kleedruimte consumpties te nuttigen, met uitzondering ter 

voorbereiding van voorstellingen. 
Tevens is het te allen tijde mogelijk consumpties te gebruiken tegen betaling aan de bar. 

 
15. De huurder dient zich aan de voorschriften van brandveiligheid te houden. 

 
16. Huurder dient er op toe te zien dat de nooduitgangen uitsluitend worden gebruikt in gevallen 

van nood. 
 

17. De TheaterLoods Westland alsmede de kleedkamer dienen veegschoon te worden 
achtergelaten.  
Bij overtreding worden schoonmaakkosten in rekening gebracht met een minimum van € 25,-. 
Meubilair, rekwisieten of enig ander materiaal dat geen eigendom van TheaterLoods Westland 
is, dient na ieder gebruik uit de ruimten verwijderd te zijn.  
 

18. Bij problemen kan telefonisch contact worden opgenomen met het telefoonnummer van de 
commissie beheer  Westland Westland: 06-1177 5638 of 06-3012 4242   
 

19. Beschadigingen, niet voortkomende uit slijtage bij normaal gebruik, dienen door de gebruiker 
te worden vergoed.  

 
20. In overleg en na goedkeuring van de commissie beheer TheaterLoods Westland kan van 

bovenstaande punten worden afgeweken.  
 

21. De commissie beheer van TheaterLoods Westland behoudt zich het recht voor om te allen 
tijde de ter beschikkingstelling te weigeren of in te trekken, uiteraard met opgave van 
gegronde redenen. 
 

22. Het gebruik van De TheaterLoods Westland geschiedt geheel op risico van de huurder. De 
eigenaren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of vermissing of diefstal 
van eigendommen of verwonding van personen tijdens het gebruik van de ruimte. 
 

23. In gevallen waarin dit besluit niet voorziet of daarvan moet worden afgeweken beslist de 
verhuurder. 
 
 

24. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 
 
Aldus opgemaakt en vastgesteld door de commissie beheer TheaterLoods Westland  

 
 
  


