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Algemene voorwaarden van
Stichting Continuïteit Omniversum
Geachte bezoeker,
Wij hopen dat u een plezierig bezoek aan Omniversum zult hebben. Om een goede gang van zaken en
een plezierige sfeer in het theater te bevorderen, verzoeken wij u vriendelijk onze algemene voorwaarden
in acht te nemen.
1. Algemeen

De medewerkers van Omniversum hebben de opdracht uw theaterbezoek zo prettig mogelijk te
laten verlopen en u zo veel mogelijk van dienst te zijn. Aanwijzingen van onze medewerkers dienen
dan ook tijdens het bezoek aan Omniversum, steeds te worden opgevolgd.
2. Parkeren

De parkeerplaats voor Omniversum is door de Gemeente aangewezen voor gebruik door bezoekers
van Museon en Omniversum.

Op de parkeerplaats gelden dezelfde regels als op de openbare weg.

Teneinde storingen in het verkeer te voorkomen, moeten de aanwijzingen van onze medewerkers
opgevolgd worden.

Mocht u de verkeersregel en/of aanwijzingen niet of onvoldoende opvolgen, dan zijn wij gerechtigd
uw auto op uw risico en uw kosten van de parkeerplaats te verwijderen.

U moet ervoor zorgen dat uw auto goed is afgesloten en dat u geen kostbare goederen in uw auto
laat liggen.

Voor diefstal, vernielingen of enigerlei (andere) schade aan uw auto is Omniversum niet
aansprakelijk.
3. Toegang

Betreding van het Omniversum theater geschiedt op eigen risico.

Het nuttigen van meegebrachte etenswaren en dranken is niet toegestaan. In de horecafaciliteit
kunnen versnaperingen worden gekocht en geconsumeerd in de daartoe bestemde ruimte(n). In
het gebouw is roken niet toegestaan.

De theaterzaal mag slechts betreden worden met een geldig toegangsbewijs. Het toegangsbewijs
moet u tijdens het verblijf in de theaterzaal bewaren en dient op verzoek van een
theatermedewerker getoond te worden.

Het toegangsbewijs is slechts geldig voor de voorstelling die op het toegangsbewijs vermeld staat.

Na aanvang van de voorstelling kan, om veiligheidsredenen, geen toegang tot de zaal worden
verleend.

Personen, die onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen zijn, zowel als personen die de
orde dreigen te verstoren, het zij de orde verstoren, zulks ter beoordeling van de medewerkers van
Omniversum, kunnen worden geweigerd dan wel worden verwijderd.
4. Veiligheidsregels

Honden en andere huisdieren zijn niet in de theaterzaal toegestaan (m.u.v. blindengeleide
honden).

Het is verboden gevaarlijke voorwerpen, alcoholische en/of verdovende middelen mee te nemen
tijdens een bezoek aan Omniversum. De theatermedewerkers zijn bevoegd deze zaken in beslag te
nemen. De theaterdirectie kan besluiten ingenomen onwettige zaken over te dragen aan de
bevoegde instanties.

Het moedwillig lawaai maken en hoorbaar gebruik van mobiele telefoons, radio's,
cassetterecorders en andere (geluids)apparatuur is niet toegestaan in de theaterzaal. Indien er
sprake is van moedwillig lawaai, zijn de theatermedewerkers bevoegd de geluidsapparatuur in
beslag te nemen.

De aanwijzingen van de theatermedewerkers dienen opgevolgd te worden. Hiermee is uw eigen
belang en dat van uw medebezoekers gediend.
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5. Toezicht

Omniversum wijst alle ouders en begeleiders van kinderen en groepen erop, dat zij
verantwoordelijk zijn voor diegenen die onder hun leiding Omniversum bezoeken.

Dit betekent dat ouders en begeleiders ook aansprakelijk zijn voor de schade die door de aan hen
toevertrouwden wordt veroorzaakt.
6. Aansprakelijkheid

Omniversum aanvaart slechts aansprakelijkheid in die gevallen waarbij sprake is van een
tekortkoming welke aan de onderneming of de theatermedewerkers is toe te rekenen.
Aansprakelijkheidsstellingen zullen worden beoordeeld door onze aansprakelijkheidsverzekeraar.

Gebruik van de (eventueel aanwezige) garderobe, is voor eigen risico. De garderobe is niet bewaakt
en u wordt geadviseerd geen waardevolle voorwerpen in uw jassen achter te laten. Omniversum
kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor vermissing of beschadiging.
7. Schademeldingen

Wij verzoeken u onverwijld contact op te nemen met de theatermedewerkers indien u constateert
dat er schade is of wordt aangebracht aan bezittingen van Omniversum. Ook indien uzelf schade
meent te hebben geleden door een bezoek aan Omniversum, verzoeken wij u dit onverwijld te
melden. Nadat u het pand van Omniversum heeft verlaten kunnen wij geen enkele
aansprakelijkheid meer aanvaarden.
8. Promotie en Verkoop

Het bedrijven van promotie of het verkopen van diensten en/of artikelen op de parkeerplaats en in
Omniversum is, zonder schriftelijke toestemming van de directie, niet toegestaan.
9. Verwijdering

De theatermedewerkers zijn gerechtigd om personen, die zich tegen deze regels verzetten of zich er
niet aan houden, uit Omniversum te verwijderen, zonder dat diegene die verwijderd is recht heeft
op schadeloosstelling.
10. Afval

Afval dient in de in Omniversum aanwezige vuilnisemmers/bakken gedeponeerd te worden.
11. Kaartverkoop

Nadat de aankooptransactie heeft plaatsgevonden kan geen korting en/of restitutie meer worden
verleend.

Kortingsbonnen en/of waardecheques met een verlopen geldigheidsdatum kunnen niet in
behandeling worden genomen.
De directie wenst u een plezierig bezoek en veel genoegen toe, waarbij zij hoopt dat de duidelijkheid van
deze algemene voorwaarden daartoe zullen bijdragen.
Gedeponeerd Den Haag
De directie

Den Haag, 30-6-2010
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