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Wanneer je je inschrijft voor een schoolvoorstelling georganiseerd door
AGB Cultuur (de structuur achter cultuurcentrum de Werft in Geel), dan
verklaar je je akkoord met onderstaande voorwaarden met betrekking tot
annulering of wijziging van die inschrijving.

Annulering of wijziging door AGB Cultuur:
AGB Cultuur behoudt zich het recht activiteiten voor scholen te annuleren om volgende redenen:
- Wegens overmacht (brand, natuurrampen, schade aan het gebouw, ziekte van de artiesten…)
- Wegens ernstige artistieke bedenkingen bij de activiteit na prospectie
- Wegens onvoldoende inschrijvingen van de scholen voor de activiteit, waardoor de activiteit
niet het door de uitvoerder opgelegde minimum aantal deelnemers haalt
In het geval van annulering wegens één van bovenstaande redenen, is AGB Cultuur niet verplicht een
schadevergoeding te betalen aan de school of organisatie. AGB Cultuur zal echter wel alles in het werk
stellen een gepast alternatief aan te bieden aan de school of organisatie.
Soms moet AGB Cultuur noodgedwongen de speeldatum of het aanvangsuur van de activiteit
aanpassen. We verwittigen je dan zo snel mogelijk. Eventuele hieruit voortvloeiende onkosten kunnen
niet op AGB Cultuur verhaald worden.
Annulering of wijziging door de school of organisatie:
Het is erg belangrijk om het juiste deelnemersaantallen door te krijgen, zodat we onze zalen zo
optimaal mogelijk kunnen vullen. Wanneer er zich wijzigingen voordoen in de samenstelling van de
ingeschreven groepen, zal de school of organisatie AGB Cultuur daar zo snel mogelijk van op de
hoogte brengen. Volgende voorwaarden worden gehanteerd bij het doorgeven van de juiste
deelnemersaantallen:
Indien het om een vermeerdering van de aantallen gaat, bekijkt AGB Cultuur of hiermee het maximum
aantal deelnemers aan de activiteit niet wordt overschreden. Als dat het geval is, bekijkt AGB Cultuur
of een verschuiving van deelnemende groepen mogelijk is. Wanneer dat niet mogelijk is, zal aan de
groep met een hoger deelnemersaantal dan oorspronkelijk gepland, gevraagd worden met een
kleinere groep te komen, zodat de maximumcapaciteit niet wordt overschreven.
Indien het om een verlaging van de aantallen gaat, gelden volgende voorwaarden:
- Voor activiteiten die plaatsvinden in september en oktober:
o Geactualiseerde aantallen doorgeven gebeurt ten laatste op 15 september: deze
wijziging wordt kosteloos genoteerd. (vb. er zou een groep van 100 deelnemers
komen. Nu zouden het nog maar 70 deelnemers zijn. Dat is een afwijking van 30
deelnemers. De organisatie of school betaalt voor 70 deelnemers)
o Geactualiseerde aantallen doorgeven gebeurt na 15 september en tot 2 weken voor
de voorstelling: de organisatie of school betaalt 50% van de afwijking van het aantal
deelnemers. (vb. er zou een groep van 100 deelnemers komen. Nu zouden het nog
maar 70 deelnemers zijn. Dat is een afwijking van 30 deelnemers. De organisatie of
school betaalt voor 85 (70 + 15) deelnemers)
o Geactualiseerde aantallen doorgeven gebeurt minder dan 2 weken voor de
voorstelling, of het lagere aantal wordt vastgesteld op de dag van de voorstelling dan
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betaalt de organisatie school 90% van het aantal doorgegeven deelnemers (vb. er zou
een groep van 100 deelnemers komen. Er komen er maar 70 opdagen, dan betaalt de
school 90 deelnemers.)
Voor activiteiten die plaatsvinden in november en december:
o Geactualiseerde aantallen doorgeven gebeurt voor 15 september: wijziging wordt
kosteloos genoteerd. (vb. er zou een groep van 100 deelnemers komen. Nu zouden
het nog maar 70 deelnemers zijn. Dat is een afwijking van 30 deelnemers. De
organisatie of school betaalt voor 70 deelnemers)
o Geactualiseerde aantallen doorgeven gebeurt minstens voor de activiteit: de
organisatie of school betaalt 50% van de afwijking van het aantal deelnemers. (vb. er
zou een groep van 100 deelnemers komen. Nu zouden het nog maar 70 deelnemers
zijn. Dat is een afwijking van 30 deelnemers. De organisatie of school betaalt voor 85
(70 + 15) deelnemers)
o Het lagere deelnemersaantal wordt vastgesteld op de dag van de voorstelling dan
betaalt de organisatie school 90% van het aantal doorgegeven deelnemers (vb. er zou
een groep van 100 deelnemers komen. Er komen er maar 70 opdagen, dan betaalt de
school 90 deelnemers.)
Voor activiteiten die plaatsvinden tussen januari en juni:
o Geactualiseerde aantallen doorgeven gebeurt voor 15 september: wijziging wordt
kosteloos genoteerd. (vb. er zou een groep van 100 deelnemers komen. Nu zouden
het nog maar 70 deelnemers zijn. Dat is een afwijking van 30 deelnemers. De
organisatie of school betaalt voor 70 deelnemers)
o Geactualiseerde aantallen doorgeven gebeurt na 15 september en tot 6 maanden
voor de activiteit: de school of organisatie betaalt 50% van het aantal ingeschreven
deelnemers: (vb. er zou een groep van 100 deelnemers komen. Nu zouden het nog
maar 70 deelnemers zijn. Dat is een afwijking van 30 deelnemers. De organisatie of
school betaalt voor 85 (70 + 15) deelnemers)
o Geactualiseerde aantallen doorgeven gebeurt minder dan 6 maanden voor de
activiteit of het lagere aantal wordt vastgesteld op de dag van de voorstelling dan
betaalt de organisatie school 90% van het aantal doorgegeven deelnemers: de school
betaalt 90% van het aantal ingeschreven deelnemers (vb. er zou een groep van 100
deelnemers komen. Nu zouden het nog maar 70 deelnemers zijn. Dat is een afwijking
van 30 deelnemers. De organisatie of school betaalt voor 90 (90% van 100)
deelnemers)

De school of organisatie kan het contract ontbinden na overleg.
Indien de ontbinding door de school omwille van overmacht gebeurt, zullen beide partijen tot een
overeenkomst komen. Het bestuur van AGB Cultuur zal beslissen of de reden van ontbinding kan
bestempeld worden als dusdanig.
Indien de reden ontbinding niet gebeurt omwille van overmacht, zijn volgende
annuleringsvoorwaarden van kracht:
- Voor activiteiten die plaatsvinden tussen september en december:
o Annulering gebeurt minimaal 3 maanden voor aanvang van de activiteit: kosteloos
o Annulering 3 tot 2 maanden voor aanvang van de activiteit: de school of organisatie
betaalt 50% van het aantal ingeschreven deelnemers
o Annulering minder dan 2 maanden voor de activiteit: de school organisatie betaalt
90% van het aantal ingeschreven deelnemers
- Voor activiteiten die plaatsvinden tussen januari en juni:
o Annulering gebeurt voor 15 september: kosteloos
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Annulering na 15 september en tot 6 maanden voor de activiteit: de school of
organisatie betaalt 50% van het aantal ingeschreven deelnemers
Annulering minder dan 6 maanden voor de activiteit: de school betaalt 90% van het
aantal ingeschreven deelnemers

Bij geschillen is het Belgisch recht toepasselijk en zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.
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