
   
   
    

  

________________                    _____________________                   ________________ 
Datum  Handtekening deelnemer  Naam in blokletters 
 
 

 
Inschrijfformulier Boktor Theatergroep 

 
´Productie periode week 9 t.m. week 29, 2014´ 

 
 
Productie periode:  Week 9 t.m. week 29, 2014.Totaal 18 weken. 
 
Naam deelnemer: ______________________ M/V      Voornaam: ___________________ 

Voorletters:  ______________________  Geb. datum:  ___________________ 

Straat:    ______________________  PC, Plaats: ___________________  

Telefoon / Mobiel : ______________________   Email:   ___________________ 

Deelnamevergoeding:  € 225,00  

Inclusief:  Btw, kosten professionele theatermaker, repetitieruimte, huur theater/locatie t.b.v. 

uitvoering(en) eventuele kosten toneelkleding, decor, en kosten werkweekend(en). 

 
Wat wil je met de productie van Boktor Theatergroep proberen te bereiken? 
 
1.   ___________________________________________________________________________ 

2.   ___________________________________________________________________________ 

3.   ___________________________________________________________________________ 

Dit inschrijfformulier volledig invullen en ondertekenen en zo spoedig mogelijk versturen naar Boktor 
Theatergroep, Trouringhstraat 8-1, 1055 HA Amsterdam of het formulier inscannen en mailen naar: 
info@boktortheater.nl Uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang dient de info bij ons binnen te zijn!! 
 
Door ondertekening van dit formulier bevestig ik mijn deelname aan de Productie van Boktor Theatergroep voor 
de bovenstaande genoemde periode. Ik zal een factuur ontvangen op bovengenoemd adres en de kosten van 
deelneming zullen door mij betaald worden uiterlijk 2 dagen vóór aanvang van de productie.  
 
Ik verklaar dat ik niets van de werkwijzen en verkregen informatie tijdens de productie aan 
derden zal verspreiden. Tevens verklaar ik dat ik alle (persoonlijke) informatie van de overige 
deelnemers als vertrouwelijke informatie zal behandelen en niets over deze deelnemers, of 
persoonlijke aangelegenheden naar buiten zal brengen. Ik sta er op dat ook door mij verkregen 
en verstrekte  informatie tijdens de productie als vertrouwelijk wordt behandeld. 
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________________                    _____________________                   ________________ 
Datum  Handtekening deelnemer  Naam in blokletters 
 
 

Annuleringsvoorwaarden 
 

Een door ons ontvangen en getekend inschrijfformulier geldt als bevestiging van deelname aan de Boktor 
Theatergroep-productie voor de genoemde periode en tevens als acceptatie van de voorwaarden zoals 
hieronder genoemd: 
 
 

Inschrijving 
 

•  Inschrijving heeft plaats gevonden indien door ons het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend 
of als gescand inschrijfformulier is ontvangen per post of per mail. 

•  Ondertekening houdt tevens in acceptatie van de annuleringsvoorwaarden, welke van kracht zijn vanaf het 
moment dat wij de inschrijving hebben ontvangen per datum van het ingevulde inschrijfformulier, ook 
indien de deelnemer nog geen bevestiging van inschrijven of factuur heeft ontvangen of er betaling heeft 
plaatsgevonden; 

•  Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het inschrijfformulier zal een bevestiging van inschrijving naar de 
deelnemer worden gestuurd, alsmede mogelijke additionele informatie betreffende de productie en de 
locatie; 

•  De deelnemer dient de bij de bevestiging meegestuurde informatie aandachtig te lezen, indien nodig in te 
vullen en liefst binnen 5 werkdagen naar ons te retourneren, doch uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang van 
de productie; 

•  Inbegrepen zijn de kosten van de productie zoals omschreven op het inschrijfformulier en/of op 
www.boktortheater.nl , lees de beschikbare informatie voor meer details. Ook uw factuur zal melding 
maken van de kosten; 

• De annuleringskosten zijn voor rekening van de deelnemer.  
 
 

Betaling 
 

•  Betaling voor de productie dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur bijgeschreven te zijn op 
RABO bank rekening van Mike van Amelsfoort Theatermaker met nummer NL27 RABO 0150694113 
doch uiterlijk één week voor aanvang van de productie; 

•  De deelnemer dient zorg te dragen voor tijdige betaling. 
 
 

Annuleren 
 

•  Annuleren geschiedt uitsluitend schriftelijk; 
•  Bij annulering uiterlijk 30 dagen vóór aanvang van de productie zijn € 25,00 inschrijving- en  
 administratiekosten verschuldigd. Bij gebruikmaking van de mogelijkheid deelname éénmalig door te 

schuiven naar de eerstvolgende productie zijn € 10,00 administratiekosten verschuldigd. Dit is mogelijk tot 
uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de productie.  

•  Bij annulering later dan 30 dagen voor aanvang of geheel niet deelnemen aan de productie, is het gehele 
bedrag verschuldigd, ongeacht de reden van annulering. Als annuleringsdatum geldt de datum van het 
volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.  

•  Een vervanger naar keuze van de oorspronkelijk ingeschreven deelnemer die nog niet voor de betreffende 
productie ingeschreven kan worden aangewezen. Wij dienen hiervan uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang 
van de productie op de hoogte te worden gebracht. 
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