ALGEMENE VOORWAARDEN
Theatergezelschap Parels voor de Zwijnen

Corona
1. Parels voor de Zwijnen volgt het RIVM protocol en daarnaast de branchespecifieke protocollen van de VSCD
en NAPK. Deze protocollen omtrent gezondheid en hygiëne vormen de basis van de maatregelen bij Parels voor
de Zwijnen en worden strikt nageleefd.
2. Bezoekers en medewerkers worden zowel voorafgaand als tijdens hun bezoek nadrukkelijk geïnformeerd en
opgeroepen zich aan de richtlijnen te houden.
3. Parels voor de Zwijnen kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gedrag van bezoekers dat in strijd is
met het protocol en de geldende 1,5 meter regels.
4. Als naar onze voorstellingen gaat, moet je aangeven dat je geen last hebt van koorts, hoesten, keelpijn of
verkoudheidsklachten. Als je een van deze klachten hebt bij het moment van bezoek, neem je contact op met
Parels voor de Zwijnen.
5. Heb je corona gerelateerde verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of
verhoging, dan kun je helaas niet naar de voorstelling komen. Bij uitzondering is het mogelijk om restitutie van
je kaartje te krijgen of een voucher voor een toekomstige voorstelling.
6. Parels voor de Zwijnen behoudt het recht om een bezoeker de toegang te ontzeggen van het terrein en de
tent mochten er ter plaatse corona gerelateerde symptomen optreden.
7. De zitplaatsen aan de tafels in de tent worden ingericht op 1,5 meter afstand. Bezoekers worden specifiek
geplaceerd en naar hun stoelen begeleid door de medewerkers van Parels voor de Zwijnen. Mensen uit
hetzelfde huishouden zitten om inhoudelijke redenen niet bij elkaar.
8. Het kan voorkomen dat de GGD Parels voor de Zwijnen om persoonsgegevens vraagt in het kader van een
contactonderzoek i.v.m. het coronavirus. In het belang van de volksgezondheid zal Parels voor de Zwijnen aan
een dergelijk verzoek gehoor geven.
9. We vragen je om de aanwijzingen en instructies van medewerkers en vrijwilligers van Parels voor de Zwijnen
op te volgen.
10. Mocht i.v.m. corona de voorstelling niet door kunnen gaan, dan proberen we de voorstelling te verplaatsen
en blijft je kaartje geldig. Mocht het niet lukken om een vervangende datum te vinden dan nemen wij contact
met je op over de mogelijkheid van restitutie of een voucher voor een toekomstige voorstelling.

Algemeen
1.Parels voor de Zwijnen speelt de voorstelling De Koningin van de Voedselbank in een tent. De tent is
onverwarmd. Het weer kan tegenzitten, ook in de zomer. En de temperatuur kan ‘s avonds flink dalen. We
verzoeken je daarmee rekening te houden en warme kleding mee te nemen.
2. Met hevige onweersbuien, of vanaf windkracht 6 of 7, kan de voorstelling helaas geen doorgang vinden. We
proberen dan een vervangende datum te vinden.

3. Indien een voorstelling wordt afgelast, bv. vanwege te slechte weersomstandigheden, maken wij dit direct
op onze website parelsvoordezwijnen.com bekend. Houd daarom bij twijfel de website goed in de gaten.
Omdat het weer onvoorspelbaar is, zou het mogelijk kunnen zijn dat pas kort voor aanvangstijd duidelijk wordt
of de voorstelling door kan gaan.
4. Het terrein, de tent, het restaurant Elixer en de toiletten zijn toegankelijk voor een rolstoel. Rolstoelplaatsen
hoeven niet apart gereserveerd te worden.
5. Het meebrengen en nuttigen van eigen consumpties is niet toegestaan.
6. Het is wel toegestaan eigen dekentjes, zitkussens en consumpties die bij Elixer zijn gekocht mee de tent in te
nemen.
7. Het maken van foto’s (zonder flits) en filmopnamen tijdens de voorstellingen is toegestaan, mits dit alleen
voor persoonlijke doeleinden gebruikt zal worden. We waarderen het zeer als je de foto’s met ons via social
media deelt.
8. Het kan voorkomen dat Parels voor de Zwijnen voor promotie- of archiefdoeleinden zelf foto en/of
filmbeelden maakt. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je natuurlijk altijd contact opnemen met ons.
9. Parels voor de Zwijnen behoudt zich het recht voor bezoekers die overlast bezorgen van het terrein te
verwijderen.
10. Honden zijn tijdens de voorstelling niet toegestaan in de tent. Vooraf en na de voorstelling mag een hond
aangelijnd en onder begeleiding het terrein betreden.

Kaartverkoop
1. Aan (programma-) aankondigingen, prijsopgaven, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte
informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Parels voor de Zwijnen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in brochures, website,
sociale media-uitingen of advertenties.
3, Kaartverkoop vindt uitsluitend plaats via de webwinkel van Parels voor de Zwijnen. Elk E-ticket met QR-code
is uniek en kan éénmalig worden gebruikt.
4. De toegangsprijs voor de voorstelling De Koningin van de Voedselbank Zuidoost is inclusief een warme
maaltijd. Drankjes haalt u vooraf of na de voorstellingen bij Elixer en betaalt u zelf.
5. Gekochte toegangskaarten kunnen tot uiterlijk twee dagen voor de geboekte voorstellingdatum geannuleerd
worden met restitutie van het aankoopbedrag door een verzoek hiertoe te mailen naar:
kaarten@parelsvoordezwijnen.com. Doet u dit binnen twee dagen van de voorstellingsdatum dan vervalt het
recht op restitutie, behoudens bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van Parels voor de Zwijnen. In
dat geval kunt u uw toegangskaart doorgeven aan iemand anders.
6. Na het online afrekenen van je bestelling, ontvang je een bevestigingsmail met bijgevoegde E-ticket(s). Deze
dien je uit te printen of op een mobiel mee te nemen.
7. Neem als je onverhoopt je tickets niet hebt ontvangen contact met Parels voor de Zwijnen of loop ter plekke
langs de kassa.
8. De QR-code wordt ter controle gescand bij de ingang van de tent.

9. Het toegangsbewijs dient (indien van toepassing samen met een kortingspas) altijd te worden getoond bij
binnenkomst van de tent maar kan ook op ieder ander moment door medewerkers van Parels worden
opgevraagd.
10. Indien een bezoeker, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van een toegangsbewijs is dit voor
eigen rekening.
11. In geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs, heeft de bezoeker geen recht op vergoeding.
12. In geval van een annulering bij een afgelaste voorstelling kan iedereen met een toegangsbewijs voor de
bewuste voorstelling een andere voorstellingsdatum kiezen. Dit kan alleen in overleg met Parels voor de
Zwijnen en op basis van beschikbaarheid. In het geval dat er geen alternatieve datum meer beschikbaar is,
volgt restitutie of kan je een voucher krijgen voor een toekomstige voorstelling.
13. Parels voor de Zwijnen rekent geen reserveringskosten.
14. Eén bestelling kan meerdere E-tickets bevatten.
15. De gekochte tickets mogen niet doorverkocht worden voor een hogere prijs dan de aankoopwaarde.

Privacy
1. Gebruik van de website
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist,
begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij
niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de
op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning
leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
2. Cookie wetgeving
Om de werking van onze website te verbeteren en deze beter op gebruikerswensen aan te passen, maakt onze
website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op de harde schijf van uw
computer plaatst voor registratiedoeleinden. Onze website plaatst functionele cookies en cookies voor het
beheer van web-statistieken (zgn. analyse-cookies) en het ontplooien van marketingactiviteiten omtrent de
voorstellingen van Parels voor de Zwijnen.
De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies accepteren. Je kunt desgewenst de instellingen
van je browser wijzigen om cookies te weigeren. Wanneer je dit echter doet, kunnen bepaalde onderdelen van
de website ontoegankelijk zijn of niet optimaal functioneren.
Contact
Wil je meer informatie of heb je een vraag, dan kun je ons mailen op info@parelsvoordezwijnen.com of bellen
op 020-6129081.

