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AGORA neemt je graag mee in
het ideale evenement
Je rijdt de polder van Flevoland in. Terwijl je bedenkt dat het ritje korter was dan gedacht,
parkeer je de auto voor de deur van ons spraakmakende theater om blij verrast te worden
door het lage parkeertarief. Je wordt hartelijk ontvangen door onze medewerker, deze
leidt je met veel plezier rond door het kleurrijke gebouw.
De eigentijdse en inspirerende theater- en bioscoopzalen, de foyers en multifunctionele zalen
die vele mogelijkheden bieden: het geheel spreekt tot de verbeelding.

Proloog

Je wenst een theatraal entree voor de gasten, passende muziek tijdens de productpresentatie,
een goochelshow tijdens het diner en een ‘silent disco’. Het vaste aanspreekpunt adviseert je
hierover tijdens het prettige voorgesprek. En ze verzekert je dat zij je op de dag zelf zal ontzorgen.

De rode loper
Het is zover; na maandenlange minutieuze voorbereidingen in goed contact met AGORA,
worden de eerste gasten verwelkomd op de rode loper. Nog vóór ze het gebouw betreden, zijn
ze al positief verrast over de bijzondere locatie en het warme onthaal. Binnen laven zij zich aan
een heerlijk drankje en het vriendelijke personeel.

Spotlight

Toegift

De gasten zitten behaaglijk in het rode pluche
van de theaterzaal. De theatertechnici staan
klaar. Het doek gaat open. De spreker speelt
de sterren van de hemel en het publiek is
onder de indruk.

Onder de indruk en verrast lopen de gasten
de zaal uit. Zij willen deze bijzondere ervaring
graag delen met hun medegasten. Onder het
genot van tongstrelende hapjes en drankjes
bespreken zij deze fijne dag met elkaar.
Na afloop keren de gasten vol inspiratie en
energie huiswaarts.

Staande ovatie
De sterspeler vervolgt zijn spel dat eindigt
op een hoogtepunt. Hij ontvangt een staande
ovatie. Het publiek is enthousiast. Ze willen
dit opnieuw meemaken, zich nogmaals met je
verbinden.

Culinair intermezzo
De gasten worden verwend met een
buitengewoon smakelijke lunch, dankzij de
samenwerking met AGORA’s beste cateraars.
Zij zijn zichtbaar tevreden over het culinaire
feestje en na een uur weer helemaal klaar
voor nieuwe en verrassende inzichten.

Epiloog
Moe maar zeer voldaan heb je een nagesprek
met je persoonlijke aanspreekpunt in AGORA.
Je hebt tijdens de voorbereidingen kunnen
lezen en schrijven met haar en bent blij dat de
dag daadwerkelijk een groot succes was. De
geluiden in de wandelgangen waren enkel
lovend. Over de fijne ontvangst, de fantastische
spreker, de vriendelijke horecamedewerkers,
het heerlijke culinaire intermezzo en de
gezellige nazit. En je weet: missie geslaagd!
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Capaciteit en oppervlaktes

De verschillende sprekers, workshops en culinaire intermezzo’s in het programma doen een
beroep op het gebouw. De verscheidenheid aan inspirerende en eigentijdse ruimtes in
AGORA bieden uitkomst. Moeiteloos worden de gasten opgenomen in ons theater.
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Zaal

Theater

Beperkt
cabaret

Diner

U-vorm

Carré

Receptie

Oppervlakte

Grote Zaal

70 (geen balkon)
108 (met balkon)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

391m2

Van Wijnen
Zaal

22

n.v.t.

30

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

308m2

Buisman
Makelaars Zaal

9

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

70m2

Flevoland
Zaal

16

12

n.v.t.

6

n.v.t.

n.v.t.

75m2

Okkerse &
Schop Zaal

26

27

n.v.t.

11

n.v.t.

n.v.t.

117m2

Sluijmer & Van
Olst Foyer
met zitplaatsen

n.v.t.

n.v.t.

30

n.v.t.

n.v.t.

30

295m2

Rabobank
Foyer
(1e etage)

Niet
beschikbaar

130m2

Wisselplein
Foyer
(2e etage)

22

18

18

8

n.v.t.

18

99m2

A.S.F. Fischer
Foyer
(Artiestenfoyer)

n.v.t.

n.v.t.

16

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

70m2

Podium
Grote Zaal

n.v.t.

Op aanvraag

n.v.t.

n.v.t.

228m2

Op aanvraag Op aanvraag
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Livestream mogelijkheden
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Livestreamen is een laagdrempelige, maar effectieve manier om vergaderingen,
productpresentaties, beurzen of evenementen te organiseren. Doordat de bezoekers vanuit
huis mee kunnen doen, werkt het drempelverlagend en trek je zelfs meer bezoekers aan.
Daarnaast kan het een tijd en geld besparende oplossing zijn. Ook kunnen er opnames
gemaakt worden, zodat je gasten of medewerkers deze op een later moment terug kunnen
kijken.

Hybride evenement
Ook kun je kiezen voor een hybride
evenement, waarbij een deel van de bezoekers
fysiek aanwezig is en een deel het evenement
volgt via een livestream. Je kunt zelfs kiezen
voor verschillende tijdsloten, zodat er
meerdere groepen van maximaal 30 personen
ontvangen kunnen worden op een dag.

Online mogelijkheden

In onze online studio kunnen presentaties,
interviews of webinars worden geven, maar
ook het maken van liveopnames voor Youtube
of Facebook behoren tot de mogelijkheden.
Voor een groot online event bieden we extra
mogelijkheden zoals 1 op 1 meetings,
rondetafelsessies en break-out sessies.
Er is heel veel mogelijk.

Verschillende mogelijkheden
Weet je nog niet precies hoe je je livestream of
event wilt vormgeven? Ook daar helpen we bij.
Neem vrijblijvend contact met op met
Jennifer van Dijk om alle mogelijkheden door
te spreken.
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Videoproductie of fotoshoot
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Gebruik onze iconische locatie voor je (muziek)clip of fotoshoot! Laat jouw videoclips en foto’s
van het scherm af spatten door het kleurrijke en contrastrijke inter- en exterieur,
in combinatie met het fascinerende lijnenspel in ons pand. Want goede ideeën, nieuwe
concepten en creatieve uitingen komen nu eenmaal beter tot zijn recht op een unieke locatie!
Daarnaast bieden wij je ondersteuning van een (licht-) technicus, en beschikken we over
verschillende technische voorzieningen (licht en geluid). Op die manier helpen wij jou bij het
maken van een productie op hoog niveau!

Pakket A

Pakket B

• 1 dagdeel gebruik van de ruimte (4 uur)
• Ondersteuning van 1 (licht-)technicus
• Gebruik van de aanwezige conventionele
theaterverlichting
• Stroomkosten
• Geluidsset voor het in de zaal laten
meelopen van de guidetrack

• 2 dagdelen gebruik van de ruimte (8 uur)
• Ondersteuning van 1 (licht-)technicus
• Gebruik van de aanwezige conventionele
theaterverlichting
• Stroomkosten
• Geluidsset voor het in de zaal laten
meelopen van de guidetrack

• Exclusief verblijfskosten, parkeerkosten
en props

• Exclusief verblijfskosten, parkeerkosten
en props

€795,-

€1.295,-

Plattegrond

Begane grond
Op verzoek zijn de plattegronden
los verkrijgbaar op A4 formaat.

Podium
Grote Zaal

Sluijmer & Van Olst Foyer

1e verdieping

orkestbak

podium
Grote Zaal

2e verdieping

orkestbak
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Buisman
Makelaars Zaal
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Lekkernijen
Lekkernijen
Tussen de inspirerende sprekers door verwent u uw gasten graag met tongstrelende
Tussen de inspirerende sprekers door verwen je de gasten graag met tongstrelende
zoete smaaksensaties. Een aangename break waarna zij met een fris gemoed weer
zoete smaaksensaties. Een aangename break waarna zij met een fris gemoed weer
doorgaan met het programma.
doorgaan met het programma.

Koffie
4,60 Koffie met petit four
Koffie met
met Lelystads
Lelystads Lekkerding
Lekkerding €€ 4,30
Koffie met petit four		
Lelystads appel-kaneel caketaartje met

Lelystads appel-kaneel caketaartje met

typisch Flevolandse ingrediënten

Meerprijs eigen logo
Meerprijs eigen logo		

€ 4,85
€ 4,85
€ 0,75
€ 0,75

Koffiemet
met brownie
brownie		
Koffie

€ 4,60
€ 4,60

Sap & Hap				
Sap
& Hap
Smoothies met glaasjes

€ 6,85
€ 6,85

typisch Flevolandse ingrediënten

Smoothies
met glaasjes met fruitcocktail
met fruitcocktail		

Babbels & Bubbels		
Babbels & Bubbels

€ 6,85
€ 6,00

Prosecco (of non-alcoholisch drankje),

Prosecco (of non-alcoholische drankje),

met luxe tafelgarnituur

met luxe tafelgarnituur

Denk ook eens aan
Denkt u ook eens aan:
Fruit intermezzo			

Fruit intermezzo

Vergaderzoetwaren		

Vergaderzoetwaren

Koekjesarrangement		

Koekjesarrangement
Assortiment verse
bakkerskoeken
Assortiment
verse

€ 3,40

Assortiment van
Assortiment
van
hartige bladerdeeghapjes

€ 3,95

hartige bladerdeeghapjes

€ 1,40

Halve
met kipfilet
kipfileten
en
Halve wraps
wraps met

€ 3,40

€ 2,50

€ 2,50

€ 3,95
€ 1,40

€ 2,00

€ 3,50
€ 3,50

garnituur
zalmmet
met garnituur
garnituur en
en zalm
garnituur
(ook vegetarisch)
(ook
vegetarisch)

€ 2,00

bakkerskoeken
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Lunchmogelijkheden

De ochtend verliep vlekkeloos. De gasten genoten zichtbaar van de vernieuwende
sprekers en de inspirerende workshops. Zij zijn toe aan een buitengewoon smakelijke
lunch met rijkelijk belegde (luxe) broodjes, soep, fruit en heerlijke dranken.

Lunch Lelystad		

€ 15,75

Lunch Staande Ovatie

€ 24,50

Op buffet gepresenteerd:

Op buffet gepresenteerd:

•

Simpel belegde zachte broodjes, pistolets en

•

•

krentenbollen

bollen, kaiserbroodjes, waldkoms, diverse soorten

•

Handfruit

croissants) belegd met diverse soorten luxe kaas

•

Melk, vruchtensappen, koffie en thee

en vlees waren

Lunch Buiging		

€ 19,75

Diverse soorten luxe broodjes (ciabatta, Italiaanse

•

Broodjes kroket

•

Diverse salades, waaronder een groene salade

•

Smoothies, vruchtensappen, koffie en thee

Op buffet gepresenteerd:
•

Diverse soorten broodjes, hard en zacht (bolletjes,
pistoletes, kaiserbroodjes, waldkorns) belegd met diverse
soorten kaas en vleeswaren met garnituur

•

Diverse salades, waaronder een groene.

•

Gekookte eieren

•

Smoothies, vruchtensappen, koffie en thee

Lunch Flevoland
€ 21,25
(perfect als netwerklunch)
Gepresenteerd op etagères in de ruimte:
•

Wraps met roomkaas, gerookte zalm en sla

•

Wraps met rundercarpaccio, pesto, Grana Padano en sla

•

Wraps met avocado en spinazie

•

Mini broodjes met rauwe ham en kruidenkaas

•

Mini broodjes met oude kaas en zongedroogde tomaat

•

Sandwiches van oerbrood met tonijnsalade en rode ui

•

Sandwiches van donker brood met roombrie en zongedroogde tomaat

•

Fruitcocktails in glaasjes die worden uitgeserveerd

•

Vruchtensap, fris, koffie, thee en water
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Dinermogelijkheden

lijkheden
Dinermogelijkheden
De gasten genieten in een ongedwongen sfeer van een grote verscheidenheid aan

Uw gasten genieten in een ongedwongen sfeer van een grote verscheidenheid aan
n in een
ongedwongen
sfeer van
een grote verscheidenheid aan
smakelijke gerechten.
gerechten. Een
Een culinair
smakelijke
culinair feestje
feestje dus!
dus!
ten. Een culinair feestje dus!

Dinerbuffet Buiging

€ 23,50

Diverse soorten broden, bruin en wit, met roomboter(cupjes) / kruidenboter
Buiging		
€ 15,75
ging Dinerbuffet
€ 23,50
Gemengde slasoorten met dressings

• Diverse soorten broden, bruin en wit met
oden, bruin
en wit, met
/ kruidenboter
Tomatensalade
metroomboter(cupjes)
mozzarella en rode uiringen
roomboter(cupjes) / kruidenboter

pasta met verse groenten
en met• Vegetarische
dressings
Tomatensalade met mozzarella en rode uiringen

Romige aardappelpuree
• Vegetarische
pasta
met groenten
t mozzarella
en rode
uiringen

Rundergehaktballetjes in tomatensaus

• Romige aardappelpuree
met verse
groenten
Kipsaté

puree

•

Rundergehaktballetjes in tomatensaus

•

Kipsaté

Optioneel: met uitbreiding dessert

tjes in •tomatensaus
Optioneel: met uitbreiding dessert

€4,50
€ 4,50

Dinerbuffet Staande Ovatie
€ 28,00
Diverse soorten broden,
bruin en wit, met roomboter(cupjes) / kruidenboter
ding dessert
€4,50

Dinerbuffet
Staande
Ovatie
Diverse slasoorten
met dressings
•

€ 28,00

Diverse soorten broden, bruin en wit met
Terrine
van vis (koud)
roomboter(cupjes) / kruidenboter
Runderstoof

Diverse slasoorten met
dressings
ande •Ovatie
€ 28,00
Visserspotje
•

Terrine van vis (koud)

Krokante
kipschnitzels
oden, bruin
en wit,
met roomboter(cupjes) / kruidenboter

met

ud)

zels

• Diverse
Runderstoof
bereidingen van aardappel, waaronder gekruide ovenaardappels
dressings
• Visserspotje
Gegrilde
groenten
• Rode
Krokante
koolkipschnitzels
• Witte
Diverse
rijstbereidingen van aardappel, waaronder
gekruidemet
ovenaardappels
Optioneel:
uitbreiding dessert
•

Gegrilde groenten

•

Rode kool

€4,50

• Witte rijst
n van aardappel,
waaronder gekruide ovenaardappels
•

Optioneel: met uitbreiding dessert

€ 4,50

*Bovenstaande prijzen voor dinerbufetten zijn exclusief drankjes

ding dessert

€4,50

Bezoek ook onze website agora-lelystad.nl/zakelijk

Borrelgarnituur
Hapjes & fingerfood
Onder het genot van heerlijke hapjes, genieten de gasten na van een geslaagde dag.
Onder het genot van heerlijke hapjes genieten uw gasten na van een geslaagde dag.
Van bitterballen tot glaasjes carpaccio, liefde gaat door de maag.
Van bitterballen tot glaasjes carpaccio, liefde gaat door de maag.

Borrelgarnituur Lelystad

€ 4,40

Borrelgarnituur
Lelystad				
Drie hapjes per persoon:

€ 4,40

Drie hapjes per persoon:

Warme hapjes: bitterballen, vlammetjes, kaastengels, Nootjes en zoutjes

Warme hapjes: bitterballen, vlammetjes, kaasTengels, nootjes en zoutjes

Borrelgarnituur Buiging

Borrelgarnituur Buiging				€ 5,20 € 5,20

Vier hapjes per persoon:
Vier hapjes per persoon:

Koude hapjes: Blokjes kaas, prikkers Caprese, komkommer met brie en walnoot
Koude hapjes: Blokjes kaas, prikkers Capresse, komkommer met brie en walnoot

Warme hapjes: bitterballen
Warme hapjes: Bitterballen

Borrelgarnituur Staande
Ovatie
Borrelgarnituur
Staande
Ovatie		€ 9,85 € 9,85
Vijf hapjes per persoon:

Vijf hapjes per persoon:

Koude hapjes: wrapschijf met kipfilet, roomkaas en komkommer, glaasjes carpaccio met

Koude hapjes: wrapschijf met kipfilet, roomkaas en komkommer, glaasjes carpaccio met

pesto, roggebroodjes met zalm en roomkaas, glaasjes met kipspiesjes in satésaus

pesto, roggebroodjes met zalm en roomkaas, glaasjes met kipspiesjes in satésaus

Warme hapjes: Old Amsterdam Bitterbal

Warme hapjes: Old Amsterdam Bitterbal

Tafelgarnituur						

Tafelgarnituur
Luxe
Op tafels gepresenteerd:

€ 2,60

€ 2,60

Op tafels gepresenteerd:

Nootjes en zoutjes, prikkers ‘Caprese’ (tomaat, mozzarella, basilicum), olijven

Nootjes en zoutjes, prikkers ‘Caprese’ (tomaat, mozzarella, basilicum), olijven
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Plattegrond

Je vergadert graag in een eigentijdse en inspirerende omgeving.
Met een persoonlijke host(ess) en goedverzorgde pauzes voel je je ontzorgd, zodat er in alle
rust in AGORA vergaderd kan worden.

4-uurs arrangement 			
•
•
•
•
•

€ 34,95

Gebruik vergaderzaal
Beamer en scherm
Koffie/thee ontvangst met Lelystads Lekkerding (appel-kaneel caketaartje)
Koffie/thee en jus d’orange in de pauze
Petflesjes water en vergadermints in de zaal

Arrangementsprijs is per persoon en geldig vanaf 10 personen

8-uurs arrangement 			
•
•
•
•
•
•
•

€ 78,95

Gebruik vergaderzaal
Beamer en scherm
Koffie/thee ontvangst met Lelystads Lekkerding (appel-kaneel caketaartje)
Koffie/thee en jus d’orange in de ochtendpauze
Petflesjes water en vergadermints in de zaal
Lunch inclusief koffie, thee, melk en vruchtensap
Koffie/thee en jus d’orange met hartige snack in de middagpauze

Arrangementsprijs is per persoon en geldig vanaf 10 personen

12-uurs arrangement 			
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 97,95

Gebruik vergaderzaal
Beamer en scherm
Koffie/thee ontvangst met Lelystads Lekkerding (appel-kaneel caketaartje)
Koffie/thee en jus d’orange in de ochtendpauze
Petflesjes water en vergadermints in de zaal
Lunch inclusief koffie, thee, melk en vruchtensap
Koffie/thee en jus d’orange met hartige snack in de middagpauze
Afsluitend dinerbuffet in de foyer

Arrangementsprijs is per persoon en geldig vanaf 10 personen
*Genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Kijk voor de actuele coronamaatregelen
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Bereikbaarheid & parkeren

AGORA staat bij onze gasten bekend vanwege de uitstekende bereikbaarheid. Het theater ligt
centraal in Nederland en tóch buiten de drukte van de Randstad. Ons gebouw is makkelijk
bereikbaar met zowel de auto (dichtbij de A6) als met het openbaar vervoer. De NS bevindt
zich op loopafstand (5 minuten) en de bus stopt voor de deur.
Er zijn maar liefst 930 parkeerplekken tot je beschikking.

Parkeren
Er zijn twee parkeergarages waaruit je kunt kiezen: het Agoradek pal naast ons theater of
Parkeergarage De Waag nabij ons theater. Het is betaald parkeren van maandag t/m
zaterdag van 09:00 - 18:00 en op donderdag tot 21:00 uur.
Parkeren in Lelystad is relatief goedkoop; voor enkele euro’s parkeren je gasten de hele dag
de auto. De contactpersoon bij AGORA is je graag van dienst aangaande parkeer- en
uitrijkaarten. Vraag naar de mogelijkheden.
Openbaar vervoer NS
Verlaat het Station Lelystad Centrum aan de voorzijde bij de bushaltes. Loop rechtdoor richting
de Kroonpassage en ga daarvoor linksaf, winkelstraat de Promesse in.
Deze winkelstraat loop je uit totdat je op een plein komt.
Dit plein steek je over, richting het oranje gebouw.
Loop naar de andere kant van het gebouw, daar bevindt
zich de ingang van het AGORA Theater.
Bus
De buslijnen 3, 5 en 650 stoppen voor de deur
van het theater, halte AGORA
AGORA Theater, Bioscoop & Congrescentrum
Agorabaan 12
8224 JS Lelystad
Telefoon: 0320 - 239 242
j.vandijk@agora-lelystad.nl

Bezoek ook onze website agora-lelystad.nl/zakelijk

Persoonlijk contact

Persoonlijk contact

Wij hopen dat je met deze inspiratiemap een goede impressie hebt van alle mogelijkheden
die AGORA als locatie te bieden heeft. Zijn er nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Wij hopen dat u met deze inspiratiemap een goede impressie heeft van alle mogelijkheden die Agora als

Wij maken graag een voorstel op maat, op basis van je wensen en je budget. Ook leidt een

locatie te bieden heeft. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij maken graag een

medewerker
graag
in wensen
ons spraakmakende
gebouw.
voorstel
op maatjeop
basisrond
van uw
en uw budget. Ook
leidt een medewerker u graag rond in ons
spraakmakende gebouw.

Graag tot ziens in AGORA!
Graag tot ziens in Agora!
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Uw
voordelen
een rij
rij
Jouw
voordelen op
op een
• Centraal
CentraalininNederland
Nederland
• Voldoende
Voldoende(goedkope)
(goedkope)parkeergelegenheid
parkeergelegenheid
Goed bereikbaar
• Goed bereikbaar
Betaalbaar
• Flexibele
Betaalbaar
agenda
culinair maatwerk
• Uitstekende
Flexibele agenda
aanspreekpunt
van
begin tot eind
• Eén
Uitstekende
culinair
maatwerk

Gastvrij
servicegericht
personeel
• Gastvrij
enen
servicegericht
personeel
Tien
ruimtes
• Tien
ruimtes
Perfecte theatertechnische faciliteiten
• Perfecte
theatertechnische faciliteiten
Gratis wifi
• Gratis
wifiHotel naast Agora met 68 comfortabele
Apollo
kamers
• Apollo
Hotel naast AGORA met 68

comfortabele kamers

• Een aanspreekpunt van begin tot eind
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Aanvullende voorwaarden
voor huur en gebruik van
Agora Theater, Bioscoop &
Congrescentrum 2021
Algemeen
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

De ‘Algemene Voorwaarden vastgesteld door de congres- en vergaderclassificatie’, VCA, zijn tevens van toepassing op
deze aanvullende huurvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid regarderen de VCA
voorwaarden.
De directeur of diens plaatsvervanger van AGORA, verder te noemen: de directie, is bevoegd ruimten en/of
faciliteiten in AGORA in gebruik te geven volgens vastgestelde voorwaarden en tarieven.
Ruimten en faciliteiten kunnen in gebruik gegeven worden aan natuurlijke personen en
aan rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties, alle verder te noemen: de gebruiker.
Bij ingebruikgeving aan een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie, wijst het daartoe bevoegde
bestuur van die organisatie een contactpersoon aan, die tevens verantwoordelijk is voor de gang van zaken tijdens het
overeengekomen gebruik. Bij ingebruikgeving aan een natuurlijk persoon is deze laatste volledig verantwoordelijk.
De directie kan zonder opgaaf van redenen een verhuring weigeren.
Voor het gebruik van AGORA zijn de volgende gebruiksperioden vastgesteld:
ochtend: 07.30 - 12.30 uur;
middag: 13.00 - 18.30 uur;
avond: 19.00 - 24.00 uur
Bij gebruik van drie aaneengesloten dagdelen, loopt de huurperiode van 08.00 - 22.00 uur of 10.00 - 24.00 uur.
De assistentie van theatertechnici omvat bij het gebruik van twee of drie dagdelen:
Grote Zaal:
1 dagdeel: 10 uur; 2 dagdelen: 20 uur; 3 dagdelen: 24 uur
Van Wijnen Zaal:
1 dagdeel: 5 uur; 2 dagdelen: 10 uur; 3 dagdelen: 12 uur
De rusttijden van de theatertechnici bij huur van 2 of 3 dagdelen zijn standaard van 12.30 - 13.00 uur en van 18.00 - 19.00
uur.
Bij verhuring van niet aaneengesloten dagdelen worden ook die dagdelen in rekening gebracht, waarin
geen verhuring meer kan plaatsvinden.
Bij overschrijding van de huurtijd wordt voor elk uur of gedeelte daarvan het geldende huurtarief in
rekening gebracht.
Bij overschrijding van de huurtijd worden de niet in het huurtarief inbegrepen uren van technische
medewerkers c.q. andere medewerkers doorberekend met een toeslag van 50%.
Op bijzondere feestdagen wordt een toeslag van 100% op het reguliere huurtarief in rekening gebracht.
De foyer is voor genodigden van de gebruiker rond een evenement in principe geopend vanaf 1 uur voor
aanvang tot 1 uur na afloop van het evenement. Kinderen tot en met 1 jaar krijgen geen toegang tot de zaal, ook in
verband met gehoorbeschadigingen. Afwijkingen zijn in overleg met de directie of zijn vertegenwoordiger mogelijk.
De huurtarieven worden in het najaar voor het daaropvolgende jaar vastgesteld. Betrokkenen ontvangen
hierover voor 1 december voorafgaand aan het jaar waarop de huurverhoging betrekking heeft, bericht.
Eventueel tussentijdse prijswijzigingen zullen worden doorberekend, alsmede omzetbelasting op de daarvoor in
aanmerking komende posten.
Gebruiker heeft het recht, indien hij zich met prijswijzigingen niet kan verenigen, de overeenkomst te
annuleren, zonder dat hem daarvoor kosten in rekening gebracht zullen worden.
De opbouw van het evenement geschiedt in overleg met directie of Hoofd Hospitality en Hoofd afdeling Techniek.
Tijdens het evenement dienen de aanwijzingen van het dienstdoende dag- of avondhoofd te worden opgevolgd.
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14. Bediening van de in het theater aanwezige apparatuur geschiedt uitsluitend door medewerkers van het theater.
15. AGORA beschikt over een balletvloer die door de gebruiker gehuurd kan worden. Deze vloer is alleen bestemd voor
dansvoorstellingen of bewegingstheater. De directie bepaalt of de door de gebruiker voorgenomen activiteiten tot deze
categorie behoort. Bovendien bepaalt de directie welke hulpmiddelen (decors, licht, geluid, vleugel, schoeisel, e.d.) en
bouwmiddelen bij de voorstelling op de balletvloer mogen worden toegelaten. Bij schade aan de balletvloer worden de
reparatiekosten of kosten van vervanging aan de gebruiker in rekening gebracht.
16. De medewerkers van het theater hebben te allen tijde toegang tot de verhuurde ruimte(n), indien de uitoefening van hun
taak dat noodzakelijk maakt.
17. De inning der toegangs- en garderobegelden geschiedt in principe door medewerkers van het theater.
18. De gebruiker heeft geen toegang tot de dienstruimten van het theater.
19. Het gebruik van spuitsneeuw, confetti- en glittermateriaal is niet toegestaan. Overtreding van deze bepaling leidt tot een
boete van 2.500,00 euro onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. Het gebruik van serpentines en vuurwerk
is alleen na schriftelijke toestemming van de directie mogelijk.
20. Het gehuurde zal na gebruik bezemschoon worden opgeleverd. Gebruiker zal onmiddelijk na afloop van het evenement
dit schoonmaakwerk doen verrichten. Gebruiker dient zich vervolgens bij het opleveren van het gehuurde te melden bij
de directie, waarna een controleronde zal plaatsvinden. Blijft gebruiker op eerste verzoek voor verbeterde oplevering van
de directie in gebreke, dan zal de directie voor kosten van gebruiker haar eigen personeel inzetten om de oplevering te
vervolmaken.
21. Bij meer dan één voorstelling/bijeenkomst op dezelfde dag door dezelfde gebruiker worden schoonmaakkosten in
rekening gebracht voor het schoonmaken van de gebruikte ruimten tussen de bijeenkomsten door.
22. Voorschriften en/of aanwijzingen door of namens de commandant van de gemeentelijke brandweer dienen door de
gebruiker onverwijld in acht te worden genomen. Mocht de gebruiker deswege naar het oordeel van de brandweer in
gebreke blijven, dan aanvaardt de directie geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ten gevolge van opschorting,
dan wel afgelasting van de door gebruiker voorziene activiteiten in het theater.
23. De gebruiker is zonder voorbehoud aansprakelijk voor alle beschadigingen aan het gebouw of inventaris welke door
hemzelf, door de in zijn dienst zijnde of tot zijn personeel behorende personen, dan wel door de bezoekers die het door de
gebruiker georganiseerde evenement bijwonen opzettelijk of als gevolg van nalatigheid worden toegebracht en erkent bij
voorbaat de verplichting de daardoor veroorzaakte kosten aan AGORA te vergoeden.
24. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan - of teloor gaan van - eigendommen van
gebruikers of van derden door enige oorzaak, ook indien Agora deze eigendommen in bewaring zou hebben genomen.
25. De gebruiker dient zich te onderwerpen aan alle maatregelen welke de directie nodig acht voor een goed verloop van de
uitvoering of bijeenkomst, waarop de overeenkomst betrekking heeft.
26. De gebruiker verklaart zich akkoord met verrekening van alle vergoedingen alsmede het bedrag van veroorzaakte
beschadigingen met de geïnde entreegelden.
27. Het is de gebruiker niet toegestaan enige verandering in- of toevoeging aan de gehuurde ruimte(n) te realiseren, zonder
uitdrukkelijke toestemming van de directie. Gebruiker draagt de kosten van het in de oorspronkelijke staat terug brengen
van de gehuurde ruimte(n).
28. Het aanbrengen van reclame in enigerlei vorm en/of het voeren van wervende activiteiten in enigerlei vorm, bijvoorbeeld
ten behoeve van een sponsor door gebruiker in, aan, op of in de omgeving van Agora, behoeft voorafgaande
goedkeuring van de directie. AGORA behoudt zich te allen tijde het recht voor in haar reguliere publieksuitingen haar
sponsors te vermelden.
29. Het is de gebruiker niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken dan waarvoor het gehuurd is.
30. Aan het einde van de overeengekomen gebruiksduur dienen de decors, promotiemateriaal, stands, bewegwijzering,
meegenomen technische voorziening e.d. onmiddelijk afgebroken en uit het theater afgevoerd te worden.
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Indien gebruiker naar het oordeel van de directie daarmee geen onmiddelijke aanvang maakt, dan wel redelijke
voortgang onderhoudt, is de directie gerechtigd haar eigen medewerkers in te zetten en daarvoor het gebruikelijke
uurtarief voor zover van toepassing met toeslag aan gebruiker in rekening te brengen, zonder schriftelijke
ingebrekestelling.
Bij overschrijding van de overeengekomen huurperioden kan, ter beoordeling van de directie een extra pauze voor de
medewerkers van Agora worden vastgesteld. Technische ruimten, kleedruimte en hiertoe behorende ruimten kunnen dan
gedurende de pauzes worden gesloten.
Het is op het toneel of in de theaterzalen niet toegestaan eet- of drinkgerei mee te nemen, dan wel te eten, te drinken of
te roken.
Voor alle cateringactiviteiten dient de gebruiker contact op te nemen met het hoofd horeca van het theater.
Indien gebruiker de kaartverkoop (gedeeltelijk) in eigen beheer doet, dient gebruiker uiterlijk 7 dagen voor het
evenement het verwachte aantal bezoekers door te geven aan de contactpersoon. Op basis van deze gegevens wordt
het aantal benodigde cateringmedewerkers ingeroosterd. Indien tijdens het evenement blijkt dat het definitieve aantal
bezoekers beduidend lager ligt (meer dan 50 in de Grote Zaal en meer dan 30 in de Van Wijnen Zaal) dan het doorgegeven
aantal, waardoor de verwachte cateringomzet achterblijft, zullen personeelskosten catering in rekening gebracht worden.
(Gedeeltelijke) kaartverkoop in eigen beheer is uitsluitend mogelijk met (geplaceerde) toegangskaarten van AGORA.
Het is de gebruiker verboden in het theater etens- en drinkwaren te verstrekken, anders dan afkomstig van de door de
directie aan te wijzen cateringsorganisatie. In overleg met en alleen na uitdrukkelijke goedkeuring van de directie of het
Hoofd Hospitality kan besloten worden een niet door de directie aangewezen cateringorganisatie de etens- en drinkwaren
te laten verstrekken. In dit geval is er sprake van kurkengeld (het door de directie te bepalen bedrag verschuldigd ter zake
het nuttigen van niet door Opdrachtnemer verstrekte drank) en/of keukengeld (het door de directie te bepalen bedrag
verschuldigd ter zake het nuttigen van niet door Opdrachtnemer verstrekte spijzen).
Bij gebruik van AGORA door overwegend beneden 15-jarigen wordt in overleg met de directie vastgesteld op welke wijze
het toezicht wordt geregeld.
De verhuur geschiedt onder de voorwaarde dat geen overlast wordt bezorgd aan activiteiten die plaatshebben in de
overige ruimten van het theater.
De galerie van AGORA en de theaterkassa blijven te allen tijde vrij toegankelijk voor het publiek op de door de directie
vastgestelde openingstijden.

Overige verplichtingen
39. De directie heeft per voorstelling/verhuring recht op 4 gratis door de gebruiker aan haar te verstrekken
toegangsbewijzen.
40. Indien de gebruiker vermelding van het evenement wenst in de seizoensbrochure van AGORA, dan dient gebruiker hiertoe
binnen 4 weken na het verzoek daartoe van de directie een tekst aan te leveren. De directie houdt zich het recht voor deze
tekst aan te passen en/of in te korten. Vermelding in de seizoensbrochure is alleen mogelijk indien de kaartverkoop voor
het evenement van de gebruiker alleen of ook via de kassa van AGORA verloopt en als de gebruiker aan houders van een
CJP- en 65+ pas een korting verleent op de normale toegangsprijs.
41. Behoudens schriftelijke toestemming van de directie is het verboden foto’s, films of (band)opnamen te maken. Voor het
maken van televisie- en/of radio opnamen evenals het vastleggen op geluidsdragers, is voorafgaand aan het evenement
toestemming van de directie vereist.
42. De gebruiker is verplicht zelf zorg te dragen voor de vereiste vergunningen, betaling van copyrights, e.d.
43. Auteurs- en BUMA rechten, kosten van vergunningen en andere direct aanwijsbare kosten komen ten laste van de
gebruiker.
44. De gebruiker respecteert het beleid van de directie ten aanzien van laatkomers: laatkomers worden in principe niet meer
toegelaten tot het evenement, tenzij er zich een geschikte onderbreking voordoet (dit ter beoordeling van de directie).
45. De gebruiker verplicht zichzelf en zijn bezoekers de huisregels van AGORA na te leven. Deze huisregels staan vermeld in
de seizoensbrochure van AGORA.
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46. De huurpenningen worden voorafgaand aan een evenement voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen. In geval de
gebruiker in gebreke blijft de huurpenningen te voldoen, is hij door het enkele verloop van de betalingstermijn in gebreke
en is deze overeenkomst, evenals bij enige andere wanprestatie van de gebruiker van rechtswege zonder rechterlijk
vonnis en zonder dat daartoe een bevel of soortgelijke akte nodig is, ontbonden, onderminderd het recht van de directie
tot behoud van de betaalde huurpenningen, verhaal van de nog verschuldigde huurpenningen en tot vergoeding van
kosten, schaden en interesten op de gebruiker.
47. Voor kaartverkoop via de kassa van het theater kan een bedrag per verkocht plaatsbewijs in rekening worden gebracht.

Annuleringsvoorwaarden
48. Bij annulering tot 6 maanden voor aanvang van de huurperiode kan de gebruiker kosteloos annuleren.
49. Bij annulering tussen 6 en 3 maanden voor aanvang van de huurperiode is de gebruiker ons 30% van de
reserveringswaarden verschuldigd.
50. Bij annulering tussen 3 en 2 maanden voor aanvang van de huurperiode is de gebruiker ons 60% van
de reserveringswaarden verschuldigd.
51. Bij annulering tussen 2 en 1 maand voor aanvang van de huurperiode is de gebruiker ons 85% van de
reserveringswaarden verschuldigd.
52. Bij een latere annulering is de gehele reserveringswaarde verschuldigd en de reeds gemaakte kosten.
53. AGORA behoudt zich het recht voor een reservering te annuleren ten gevolge van overmacht en is nimmer aansprakelijk
voor door gebruiker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van AGORA. Onder overmacht
wordt in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan: opzet en grove schuld van derden, overheidsmaatregelen als gevolg
van een uitbraak van virussen, andere besmettelijke ziekten of epidemieën, omstandigheden van oorlog, terrorisme,
rellen, optreden van politie, optreden van het openbaar ministerie, brandweer en/of andere ambtenaren, werkstaking, en
andere ernstige verstoringen in het bedrijf dan wel gebouw van Agora, extreme weersomstandigheden waaronder maar
niet gelimiteerd tot sneeuwstormen, hevige regenval, vorst en hagel.

Slotbepalingen
54. Van alle bovenstaande voorwaarden kan worden afgeweken. Dit dient echter uitdrukkelijk bij de huurovereenkomst te zijn
vastgelegd.
55. Door ondertekening van de huurovereenkomst erkent de gebruiker akkoord te gaan en bekend te zijn met deze
“Aanvullende Voorwaarden voor huur en gebruik van AGORA” en met het bijgevoegde tarievenoverzicht.
56. Afwijkingen c.q. aanvullingen van deze overeenkomst vereisen schriftelijke goedkeuring door de directie.
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