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AANVULLENDE VOORWAARDEN BIJ KAARTVERKOOP VOOR STICHTING HANNA VAN HENDRIK MET 
TUSSENKOMST VAN SCHOUWBURG HENGELO  
 
Deze voorwaarden zijn - in aanvulling op de ‘Algemene bezoekersvoorwaarden van de bij de vereniging van 
schouwburg- en concertgebouwdirecties aangesloten theaters en concertzalen’ (hierna: Algemene Voorwaarden) 
- van toepassing op iedere reservering van kaarten via de kassa, telefonisch en/of via de website van 
Schouwburg Hengelo (hierna: ‘de Schouwburg’) voor de voorstellingen van Stichting Hanna van Hendrik (hierna: 
‘Hanna van Hendrik’), gevestigd Wijde Geldelozepad 10 te Haarlem. Onder bezoeker (hierna: 'de Bezoeker') 
wordt voor deze aanvullende voorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, 
direct of indirect, een overeenkomst met de schouwburg sluit terzake van het bijwonen van voorstellingen van 
Hanna van Hendrik.  
 
1. De Bezoeker maakt een reservering bij de Schouwburg. De Schouwburg brengt dan een overeenkomst tot 
stand tussen de bezoeker en Hanna van Hendrik. De Schouwburg is geen partij bij de uiteindelijke 
Overeenkomst(en). 
 
2. Op deze Overeenkomst zijn (eveneens) van toepassing de algemene voorwaarden van Hanna van Hendrik, 
alsmede de algemene voorwaarden van Vliegveld Twenthe. Afschriften van deze algemene voorwaarden kunnen 
bij de Hanna van Hendrik en/of Vliegveld Twenthe worden verkregen. Bij strijdigheid tussen de algemene 
voorwaarden prevaleren de Algemene Voorwaarden en Aanvullende voorwaarden van de Schouwburg. 
 
3. De Schouwburg is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde 
diensten/producten/Arrangementen. De Schouwburg is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige 
uitvoering van de door haar zelf verleende diensten, zoals voor de correcte afhandeling van de reservering. 
 
4. De Schouwburg is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van entreegelden bij een eventuele 
annulering van een voorstelling door Hanna van Hendrik, dan wel door Vliegveld Twenthe. 
 
5. Indien en voor zover Hanna van Hendrik besluit tot restitutie van entreegelden en Hanna van Hendrik hiervoor 
de Schouwburg inschakelt, zal restitutie van entreegelden die aantoonbaar aan de Schouwburg zijn voldaan 
kunnen plaatsvinden via de Schouwburg. Bij aankoop via een door de Schouwburg geautoriseerd (voor-
)verkoopadres geschiedt restitutie alsdan via die partij. 
 
6. De Schouwburg zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de entreegelden. Dit houdt 
onder meer in dat kosten die de Bezoeker heeft betaald voor de door Hanna van Hendrik of namens Hanna van 
Hendrik door de Schouwburg verleende diensten, zoals bespreekkosten en transactiekosten, of voor het 
Arrangement, nimmer worden vergoed. De Schouwburg aanvaardt in zodanig geval geen aansprakelijkheid voor 
eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.  
 
7. De Schouwburg kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, 
ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Bezoekers tijdens of ten gevolge van 
een bezoek aan de voorstellingen van Hanna van Hendrik. 

 


