
Annulering wegens corona 

De tribune en foyer wordt niet meer omgebouwd tot een coronatribune.  

Met de huurder wordt van tevoren gecommuniceerd als de activiteit plaatsvindt in een 

coronagevoelige periode. Hierbij wordt aangegeven dat wij eventuele maatregelen zullen opvolgen. 

Wanneer de 1,5 meter maatregelen opgevolgd moet worden, zullen er 26 plekken beschikbaar zijn 

op de tribune van De Paardenkathedraal. Het is aan de hurende partij om te bepalen of zij willen 

spelen of annuleren.  

Op het moment dat corona weer de kop opsteek en maatregelen ingevoerd worden, wat resulteert 

in een kleiner aantal bezoekers, is het voor de hurende partij mogelijk om vaker op een dag te 

spelen (mits dit mogelijk en wenselijk is voor de hurende partij). Wanneer een hurende partij 1x 

speelt, kan dit opgeschaald worden naar 2x. Wanneer een hurende partij 2x speelt, kan dit 

opgeschaald worden naar 3x (mits dit past in de gehuurde periode). 

Bij een annulering is het afhankelijk van de termijn hoe veel kosten er in rekening worden gebracht. 

Voor de overige kosten, waaronder begrepen personeelskosten, worden de werkelijke kosten in 

rekening gebracht. Jegens personeel houden we ons aan de NAPK annuleringsrichtlijnen voor 

personeel.  

  

Annulering vanuit huurder 

In geval van annulering vanuit de huurder waarbij de huurder besluit om niet te komen i.v.m. het 

aantal bezoekers dat op de tribune past, worden de werkelijke personeelskosten in rekening 

gebracht. De huurprijs wordt in dat geval 50/50 verdeeld.  

Wanneer de instelling deze kosten niet kan betalen kunnen deze mogelijk worden kwijtgescholden 

door Theater Utrecht. Hierbij is het wel van belang dat de hurende partij onderbouwt dat zij niet 

kapitaalkrachtig genoeg is om de kosten op zich te nemen. 

 

Mocht een verhuring niet door kunnen gaan doordat er overmacht bij de hurende partij heeft 

plaatsgevonden, doordat er cast en/of crew een coronabesmetting heeft, worden er alleen de 

werkelijke kosten in rekening gebracht. 

 


