
 

Algemene voorwaarden Alles Loopt op Rolletjes vzw (ALOR) 
 
 
Overeenkomst: Een eenvoudige bevestiging via mail is voldoende om onze artistieke prestatie(s) vast te 

leggen. We verwijzen hiervoor steeds ook vooraf naar de algemene voorwaarden in dit document. De 

uitkoopsom werd hiervoor door ALOR duidelijk gecommuniceerd in alle voorafgaande mails.  

Vergoeding: Na bevestiging  van de overeenkomst  bezorgt ALOR de factuur  met de afgesproken uitkoopsom 

via email. Betaling kan enkel via overschrijving. De betaling gebeurd vooraf tenzij anders werd besproken. 

Annulering door de organisator:  Bij overmacht kan dit kosteloos indien de organisator onmiddellijk een 

nieuwe speeldatum boekt binnen 6 maanden van de oorspronkelijk afgesproken dag. In overleg kan eventueel 

een nieuw programmavoorstel worden vastgelegd. Indien de organisator hier niet op wenst in te gaan bezorgt 

ALOR een creditnota aan de klant waarbij tot 75% van de afgesproken uitkoopsom wordt terugbetaald. 

Annulering door ALOR: Bij ziekte of overmacht wordt een nieuwe speeldatum vastgelegd. Indien gewenst 

kan ALOR ook een vervangprogramma voorstellen. Indien de klant hier niet wenst op in te gaan zorgt ALOR 

voor een 100% terugbetaling van de reeds betaalde uitkoopsom.  

Planning: Aanvangs -en einduur dienen worden te gerespecteerd. Indien hiervan moet afgeweken worden kan 

dat enkel in onderling overleg met wederzijdse toestemming.   

Opnames: Er mogen geen video-opnames gemaakt worden van onze voorstellingen. Ook opnames met 

mobiele telefoons zijn uitgesloten. Foto’s maken zonder daarbij de voorstelling te hinderen kan wél. 

Parkeergelegenheid: De organisator zorgt voor een gratis parkeerplaats zo dicht mogelijk bij de speelplek. 

Deze parkeerplaats is vlot toegankelijk en biedt voldoende ruimte voor een kleine bestelwagen met 

aanhangwagen (totale lengte 13m). 

Speelplek: De organisator zorgt voor een veilige speelplek op het gelijkvloers. Voor ons aanbod theater op 

school vragen we ook 4 turnmatten en 4 turnbanken om een ideale zaalopstelling voor de kinderen te 

garanderen. Een elektriciteitsaansluiting (16A) is ook voorhanden op deze speelplek.    

Contactpersoon: De organisator zorgt ervoor dat een contactpersoon bereikbaar is via mobiele telefoon. 

Deze persoon maakt ALOR ook even wegwijs op de aangewezen speelplek. Contactpersoon voor ALOR is: Kurt 

de Ruijter (0486.75.68.31).  
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Overeenkomst: Een eenvoudige bevestiging via mail is voldoende om onze artistieke prestatie(s) vast 
te leggen. We verwijzen hiervoor steeds ook vooraf naar de algemene voorwaarden in dit document. 
De uitkoopsom werd hiervoor door ALOR duidelijk gecommuniceerd in alle voorafgaande mails.

Vergoeding: Na bevestiging  van de overeenkomst  bezorgt ALOR de factuur  met de afgesproken 
uitkoopsom via email. Betaling kan enkel via overschrijving. De betaling gebeurd vooraf tenzij anders 
werd besproken.

Annulering door de organisator:  Bij overmacht kan dit kosteloos indien de organisator onmiddellijk 
een nieuwe speeldatum boekt binnen 6 maanden van de oorspronkelijk afgesproken dag. In overleg 
kan eventueel een nieuw programmavoorstel worden vastgelegd. Indien de organisator hier niet op 
wenst in te gaan bezorgt ALOR een creditnota aan de klant waarbij tot 60% van de afgesproken 
uitkoopsom wordt terugbetaald. Opgelet! Indien het gaat om de annulering van een schoolreis kan 
deze niet worden omgeboekt naar een later tijdstip. ALOR voorziet in dat geval de mogelijkheid 
om de schoolreis kosteloos om te boeken naar een vervangvoorstelling op de locatie van de 
organisator. Deze moet plaatsvinden binnen 6 maanden van de afgesproken dag. De keuze van deze 
voorstelling(en) gebeurt in overleg met de organisator.      

Annulering door ALOR: Bij ziekte of overmacht wordt een nieuwe speeldatum vastgelegd. Indien 
gewenst kan ALOR ook een vervangprogramma voorstellen. Indien de klant hier niet wenst op in te 
gaan zorgt ALOR voor een 100% terugbetaling van de reeds betaalde uitkoopsom. 

Planning: Aanvangs -en einduur dienen worden te gerespecteerd. Indien hiervan moet afgeweken 
worden kan dat enkel in onderling overleg met wederzijdse toestemming.  

Opnames: Er mogen geen video-opnames gemaakt worden van onze voorstellingen. Ook opnames 
met mobiele telefoons zijn uitgesloten. Foto’s maken zonder daarbij de voorstelling te hinderen kan 
wél.

Parkeergelegenheid: De organisator zorgt voor een gratis parkeerplaats zo dicht mogelijk bij de 
speelplek. Deze parkeerplaats is vlot toegankelijk en biedt voldoende ruimte voor een kleine 
bestelwagen met aanhangwagen (totale lengte 13m).

Speelplek: De organisator zorgt voor een veilige speelplek op het gelijkvloers. Voor ons aanbod 
theater op school vragen we ook 4 turnmatten en 4 turnbanken om een ideale zaalopstelling voor de 
kinderen te garanderen. Een elektriciteitsaansluiting (16A) is ook voorhanden op deze speelplek.   

Contactpersoon: De organisator zorgt ervoor dat een contactpersoon bereikbaar is via mobiele 
telefoon. Deze persoon maakt ALOR ook even wegwijs op de aangewezen speelplek. Contactpersoon 
voor ALOR is: Kurt de Ruijter (0486.75.68.31).


