Huisregels voor een bezoek aan Openluchttheater Vrouwenhof
Op jouw bezoek aan Vrouwenhof zijn de Algemene Bezoekersvoorwaarden van
toepassing. Onze organisatie verwerkt persoonsgegevens. In onze Privacy
Verklaring is omschreven welke gegevens we verwerken en hoe we jouw privacy als
klant waarborgen.
Voor de bezoekers van Openluchttheater Vrouwenhof hebben we een aantal huisregels
die het bezoek aan de voorstellingen nog prettiger maken:
•

Het Openluchttheater is geopend vanaf een half uur voor de voorstelling. E-tickets
kunnen uitgeprint worden óf getoond worden op een mobiele telefoon/tablet. We
hanteren alleen een digitale verkoop via www.dekringroosendaal.nl en geen verkoop
in het theater zelf.

•

De tribune van het theater en biedt zitplaatsen aan 150 gasten op anderhalve meter
afstand. De zitplaatsen zijn niet genummerd. Je krijgt een plaats toegewezen.

•

De duur van de voorstelling vermelden we in onze servicemail die je voorafgaand aan
de voorstellingen via de e-mail ontvangt. Ook vermelden we of de voorstelling een
pauze bevat.

•

In jouw kaartje is een consumptie inbegrepen. Deze mag je zelf uitzoeken en pakken
bij binnenkomst in het theater. Om kwalitatieve redenen is er geen koffie of thee te
verkrijgen. Het is niet toegestaan om eigen consumpties mee te nemen. Je tas kan
hier bij binnenkomst op worden gecontroleerd. Meegebrachte consumpties worden
ingenomen.

•

De locatie beschikt over toiletvoorzieningen inclusief een MIVA-toilet.

•

Het is niet toegestaan glaswerk, harddrugs en andere gevaarlijke voorwerpen mee te
nemen.

•

Bezoekers van Openluchttheater Vrouwenhof stemmen automatisch in met controle
en fouilleren.

•

Openluchttheater Vrouwenhof verstrekt geen alcohol onder de 18 jaar, wij vragen
om een ID-bewijs.

•

Kinderen onder de 4 jaar hebben geen toegang tot het theater. Uitzonderingen zijn
familievoorstellingen.

•

Honden zijn bij de voorstellingen niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden.
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•

Professionele audio of filmopnames maken is alléén toegestaan met vooraf
verkregen schriftelijke toestemming van Openluchttheater Vrouwenhof.

•

Roken is op het gehele terrein van Openluchttheater Vrouwenhof is niet toegestaan.

•

In het geval van extreme weersomstandigheden behoudt Openluchttheater
Vrouwenhof zich het recht voor om een evenement geheel of tijdelijk stil te leggen of
anderszins aan te passen om de veiligheid van onze bezoekers, de artiesten en onze
medewerkers te waarborgen. De afweging deze maatregelen te nemen ligt te allen
tijde bij Openluchttheater Vrouwenhof. In het geval dat wij deze beslissing moeten
nemen is restitutie of anderszins compensatie van toegangsgelden niet mogelijk.

•

Wij verzoeken onze bezoekers om rekening te houden met de natuur en omgeving.
Vrouwenhof ligt in een woonwijk, dus houdt rekening met onze buren.

•

Openluchttheater Vrouwenhof is gerechtigd om bezoekers die zich niet aan deze
huisregels houden van het terrein te verwijderen.

•

Bij het betreden van Openluchttheater Vrouwenhof ga je akkoord met de huisregels.

We wensen je veel plezier bij de voorstelling(en)!
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