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Algemene voorwaarden Theater Net Even Anders 
Over het algemeen gaan wij voor waarden 

 
Laten we maar meteen met de deur in huis vallen, ‘Bam’ daar zijn we dan. TADAAAAAA: 
Theater net even anders. 
 
Wij houden van creatief uitdagen en omdenken, dat maakt ons nèt even anders.  
Dit is dan ook meteen de reden dat deze algemene voorwaarden net even anders zijn. 
Wij zijn een eenmanszaak, dus ga ik vanaf nu ook verder in de ‘ik’ vorm. 
‘U’ klinkt misschien wel netjes, maar maakt het gelijk zo onpersoonlijk, vindt u niet? 
Daarom zijn mijn voorwaarden ook aan -jou- gericht.  
Mijn naam is Bennie Nieuwenhuis, ik ben de eigenaar van Theater Net Even Anders. 
Ik heb theater net even anders opgericht, om persoonlijke ontwikkeling en theater met 
elkaar te verbinden. Theater Net Even Anders is een creatieve speeltuin waar ieder zijn/haar 
talent kan ontdekken, verder kan ontwikkelen en zichzelf op een creatieve manier kan uiten. 
 
Theater Net Even Anders regisseert en produceert theatervoorstellingen, geeft workshops 
en cursussen en doet aan creatieve coaching. 
Ik coach individuele mensen, theatergroepen en artiesten ongeacht waar ze vandaan 
komen, met of zonder rugzakje of flinke bagage.  
 
Om het allemaal zo plezierig mogelijk te laten verlopen, gelden deze voorwaarden dan ook 
voor alle diensten en producten van Theater Net Even Anders. Scheelt gezeur. 
 
Hoe regelen we de betalingen? Geen zorgen we hebben een boekhouder. 
Ik houd van mijn werk en zou het, het liefst, gewoon voor niks doen.  
Maar ja, ik heb geen zin in een boze boekhouder, schulden en het eten van afgekloven 
boterhammen, dus er zal toch betaald moeten worden. 
 
Omdat we (boekhouder en ik) niet houden van zakelijke rompslomp en gezeur, houden we 
het simpel. 
Voor al onze opdrachten wordt er vooraf aan de werkzaamheden een prijs afgesproken. 
Deze wordt per mail schriftelijk aan je bevestigd.  
Deze prijs, op basis van een uurtarief, wordt net als mijn werk op maat gemaakt. Over het 
algemeen hanteer ik de prijzen zoals die op de website staan. Voor sommige producten en 
diensten zullen de prijzen niet altijd online staan. Deze zijn natuurlijk op te vragen. 
Ik moet er juridisch gezien nog wel even bij zeggen dat de prijzen op internet kunnen 
veranderen en/of er fouten in kunnen zitten. In dat geval is de schriftelijk afgesproken prijs 
leidend. Nadat jij de offerte en/of de prijs hebt goedgekeurd kan ik aan de slag voor jou. 
 
Je ontvangt van ons een factuur, overzichtelijk met de afgesproken prijs en ik ga lekker bezig 
met het project. Als de factuur gewoon binnen 14 (VEERTIEN. één en vier maar dan naast 
elkaar) dagen betaald wordt, scheelt dat weer een hoop gedoe! Hoef ik niet vanaf de 15de 
(VIJFTIENDE, één en vijf maar dan naast elkaar) dag wettelijke handelsrente bij de prijs op te 
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tellen. Hoewel extra geld natuurlijk altijd mooi meegenomen is, vind ik het toch fijner dat er 
zonder gezeur op tijd betaald wordt. 
In het ergste geval mag ik, bij verzuim van  betaling, mijn werkzaamheden stil leggen tot de 
betaling is voldaan. 
 
Ben ik net lekker bezig en kom ik erachter dat er meer moet gebeuren dan dat we vooraf 
hadden afgesproken? Heel stom natuurlijk, maar ik zal nooit zomaar extra kosten in rekening 
brengen. Theater Net Even Anders zal altijd met jou in overleg gaan en eventuele extra 
kosten worden, alleen met goedkeuring, achteraf in rekening gebracht. 
 
Als aanvulling op het dikke wetboek heb ik ook het recht om mijn uurtarieven te wijzigen. 
Indien die verhoging binnen drie maanden na aanvang van onze overeenkomst of als ik in 
een keer de prijs met meer dan 8 procent verhoog, heb jij het recht om de overeenkomst te 
beëindigen. 
 
De creatieve brug voor iedereen. 
Ik werk van uit de overtuiging ‘creatief uitdagen is om verbetering vragen’. 
Door bezig te zijn met acteren/schrijven neem je ook een stukje van je zelf mee. Hierdoor 
kun je iets in een ander daglicht zien, iets verwerken, jezelf verbeteren en/of jezelf uiten.  
 
Ik werk op basis van een inspanningsverplichting. Hoewel ik wel degelijk over ervaring 
beschik om met speciale doelgroepen en mensen met autisme of mentale problemen te 
werken, ben ik geen therapeut.  
 
Het belangrijkste om te weten is dat Theater Net Even Anders geen therapie in medische zin 
geeft, en ik kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk gesteld worden. Ook niet voor eventuele 
verbetering van mentale toestanden.  
 
Klik, het past. 
Alle trajecten, opdrachten en voorstellingen worden op maat gemaakt. Je bent dan ook als 
opdrachtgever altijd welkom inbreng en inspraak te hebben in de opdracht. 
 
Als we concullega’s  moeten inschakelen. 
Hoewel ik een creatieve duizendpoot ben, kan het natuurlijk voorkomen dat ik voor een 
bepaalde opdracht een extra mannetje moeten inzetten. Dit kan voor extra expertise zijn, 
maar ook voor ondersteuning. 
Ik beschik over een breed netwerk op veel vlakken en zal er altijd zorg voor dragen dat het 
extra mannetje aansluit bij jouw wensen. Natuurlijk schakelen we pas een extra mannetje in 
na overleg met jou. 
 
Hoewel ik met grote zorgvuldigheid te werk ga bij het selecteren van het extra mannetje, 
zoals je ook van ons mag verwachten, ben ik niet verantwoordelijk en ook niet aansprakelijk 
voor werkzaamheden van het extra mannetje. Maakt hij er een zooitje van, dan is de 
persoon in kwestie zelf aansprakelijk, tenzij dit zooitje is veroorzaakt door roekeloosheid van 
Theater Net Even Anders zelf. 
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Mochten er problemen zijn met het extra mannetje, dan kan Theater Net Even Anders op 
verzoek een bemiddelende rol aannemen.  
 
Jouw geheim is mijn geheim. 
Ik zie jullie al denken. Dat kantoor van Theater Net Even Anders zal een nog grotere zooi zijn 
dan de gemiddelde vuilnisbelt. Niets is minder waar. Nou oké, het is wel een beetje een 
chaos, maar met een ding ben ik wel heel zorgvuldig en dat zijn: jouw persoonsgegevens. 
Dit moet ook wel, want de privacy waakhond is tegenwoordig hongerig. 
Ik heb een privacy beleid geschreven die te zien is op de website. Hierin kun je lezen hoe we 
je gegevens bewaren. 
Als jij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, geef je ook – patsboem - toestemming 
dat Theater Net Even Anders jouw persoonsgegevens mag verwerken. 
Natuurlijk heb je te allen tijde het recht je toestemming voor dit verwerken in te trekken. 
Je mag te allen tijde jouw gegevens opvragen. Wil jij dat ik jouw informatie verwijder? Dan 
kun je zoals mijn dementerende oma het zou noemen het recht op vergetelheid inroepen. Ik 
zal dan, nadat gehuild te hebben, je gegevens verwijderen. 
 
Maar wat van mij is, is dan ook van mij. 
Hier moet ik toch serieus gaan doen, want auteursrecht is voor mij belangrijk. 
Ik schrijf, ontwikkel en produceer dagelijks ideeën. Omdat mijn hersenen een beschermd 
natuurgebied zijn, ben ik genoodzaakt om van alles wat ik produceer, regisseer en ontwikkel 
de intellectuele eigendomsrechten te behouden. 
Dit betekent dat ik het auteursrecht bezit van, maar niet beperkt tot, onze naam, logo, 
slogan, theaterstukken, workshops, voorstellingen, muziek, video’s, scripts, ideeën en al het 
publiciteitsmateriaal. 
Het is dan ook niet toegestaan deze openbaar te maken, te kopiëren of op elke andere 
manier te gebruiken. Dit kan enkel met schriftelijke goedkeuring. 
 
Als je mijn werk wil gebruiken, dan kan je hiervoor een licentie kopen bij Theater Net Even 
Anders. Wanneer je met jouw eigen voorstelling naar mij komt om het een en ander te 
verbeteren, dan ben je verplicht om Theater Net Even Anders te vermelden. Als een van de 
auteurs, gastregisseur of als adviserende factor.  
 
Als je denkt van ‘ach, laat ze lekker de rambam krijgen. Ik maak lekker inbreuk op de 
intellectuele eigendomsrechten van Theater Net Even Anders’, dan kom je van een koude 
kermis thuis. Wanneer er inbreuk wordt gemaakt dient diegene een onmiddellijk opeisbare 
boete van VIJFDUIZEND euro per inbreuk makende handeling te voldoen. €5.000,00 (vijf met 
drie nullen oftewel vijf ruggen). Als je denkt ‘ach, ik heb geld zat. Ik blijf het doen’, dan ben je 
een onmiddellijk opeisbare boete van 100 euro (das wel duidelijk) per dag verschuldigd. 
Je bent ook verantwoordelijk voor eventuele schade die de inbreuk met zich mee brengt. 
Theater Net Even Anders staat in het recht om de schade vergoed te krijgen en/of naar 
meneer de rechter te stappen om een einde te maken aan de inbreuk makende 
handelingen.  
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Aansprakelijkheid,  
Ik doe altijd mijn best, maar heel soms kan er wat mis gaan. In dat geval kan je mij 
aansprakelijk stellen voor maximaal het factuur bedrag. Ik ben niet aansprakelijk voor 
indirecte schade en/of gevolgschade. In geval van een aanspraak op schadevergoeding, 
moet je dit binnen een jaar via een aangetekende brief kenbaar maken, anders vervalt de 
aansprakelijkheid. Voorgaande geldt niet in geval van opzet, grove schuld of bewuste 
roekeloosheid, van Net Even Anders. 
 
Als ik een opdracht uitvoer, dan doe ik dit volledig voor jou en in jouw belang. Je vrijwaart 
Theater Net Even Anders tegen alle aanspraken van andere partijen (derden) die verband 
houden met mijn werkzaamheden. Kosten die ik maak om mij te verweren tegen aanspraken 
van andere partijen komen voor jouw rekening. Voorgaande geldt weer niet in geval van 
opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Theater Net Even Anders.  
 
Heb je een klacht of een probleem  
Theater Net Even Anders heeft een gezellige klachtenregeling. Het heet de ‘kom-gezellig-op-
de-koffie-en-dan-praten-we-er-over-regeling’. Het werkt als volgt. Bel ons op, mail ons en ik 
probeer je zo snel mogelijk te helpen en/of uit te nodigen voor een kop koffie (thee en 
andere dranken zijn niet uitgesloten voor deze regeling). 
 
Mocht deze regeling niet genoeg voor je zijn of wil je liever toch een officiële klacht 
indienen? 
Doe dit dan binnen 5 werkdagen nadat de klacht is ontstaan via aangetekende mail of per 
post. Je krijgt dan binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie van mij. Mocht ik toch langer de 
tijd nodig hebben voor een reactie, dan krijg je van mij binnen die 14 dagen een bericht met 
de verwachting wanneer ik het gereed heb. 
 
Is het geschil zo groot geworden dat gezellig koffie zal ontaarden in een voedselgevecht, dat 
de klacht niet naar tevredenheid is opgelost of dat er iets anders is ontstaan, dan kan dit in 
eerste aanleg worden voorgelegd aan de Rechtbank, te Zwolle. 
 Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen is het Nederlands recht van toepassing. 
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De kleine lettertjes 
Dit zijn de kleine lettertjes 
Ze vertellen niet veel, want ze zijn maar klein 
Maar toch 
Iets wat klein is kan veel vertellen 
Mensen oplichten 
Mensen pijn doen 
Zorgen dat je ergens aan vast zit waar je niet meer los van komt. 
Dat zo iets kleins zo veel grote problemen kan aanrichten. 
Maar gelukkig voor jou en mij 
Werkt dat ook andersom 
Iets o zo klein, kan ook wonderen verrichten 
Iemand in beweging zetten 
Iemand anders laten denken 
Iemand uitdagen.. 
En dan worden de o zo gevreesde kleine lettertjes 
Ineens kleine lettertjes waar hoop in staat 
Dat maakt ons groot  
Dat maakt ons Net Even Anders 
 

 
Bennie 
 

  
 
 
 
 
Dat was het dan 
Laten we nu echt beginnen ! 
 

 


