
 

 

Deze huisregels m.b.t. de theatertechniek zijn onderdeel van het (huur)contract 
 
Alle regelgeving van de Arbowet wordt in acht genomen  
Dit houdt met name volgende zaken in: 
• De installaties van het theater worden alleen door geschoold personeel van het theater bediend. 
• Na voldoende instructie kan door het hoofd technische dienst of diens plaatsvervanger een uitzondering op deze regel gemaakt 

worden. 
• Aan de portaalbrug en hijsinstallatie mogen geen personen opgehangen worden. 
• Tijdens rigging-werkzaamheden mogen zich op het toneel geen personen bevinden. 
• Bouwkundige constructies mogen niet aangepast worden aan het riggingmateriaal. 
• De hoogwerker mag alleen bediend worden door geschoold personeel. 
• Ten allen tijde moeten de stempels gebruikt worden en mag de hoogwerker alleen verplaatst worden als deze in de laagste 

positie gebracht is. 
• De regels van de werk- en rusttijdenwet, overlegregeling podiumkunsten, worden zowel voor de medewerkers van de 
• huurder als de medewerkers van theater de Veste in acht genomen worden. 
• De medewerkers van zowel het theater als van het gezelschap zijn verplicht de persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. 

Dit geldt met name voor veiligheidsschoenen, gehoorbescherming en werkhandschoenen. 
Brandveiligheid en algemene veiligheid: 
• Decor- en zetstukken mogen niet brandbaar zijn. In geen geval ‘licht ontvlambaar’ zoals papier en karton . 
• Decorstukken en doeken moeten volgens de geldende regels brandvertragend geïmpregneerd zijn. 
• Decor mag niet onder het brandscherm geplaatst worden, brandblusinrichtingen moeten bereikbaar zijn en de deuren moeten 

vrij toegankelijk zijn. 
• Open vuur en pyrotechnische effecten zijn alleen toegestaan als in samenwerking met de brandweer bijzondere 

voorzieningen getroffen zijn, en hiervoor de juiste vergunning is verleend. 
• In het theater geldt een algemeen rookverbod. Dit geldt in het bijzonder voor de zaal en in ieder geval tijdens repetities 

en voorstellingen. 
• Gevaarlijke stoffen zijn in het theater niet toegestaan. 
• Een uitzondering kan gemaakt worden voor materiaal ten behoeve van pyrotechnische en andere effecten. 
• Dit materiaal wordt dan in overleg met het hoofd techniek of diens plaatsvervanger op deugdelijke wijze opgeslagen. 
• De door de huurder aangevoerde decorstukken moeten zodanig voorbereid zijn, dat ze veilig en standvast geplaats 

kunnen worden. Als materiaal opgehangen moet worden, dan moeten daarvoor deugdelijke, gecertificeerde hijs- en 
bevestigingsmiddelen gebruikt worden. 

• De bepalingen in de gebruiksvergunning van het theater zijn ten allen tijde van toepassing. 
• Hierop kunnen geen uitzonderingen gemaakt worden. 
Vluchtwegen: 
• Vluchtwegen en nooduitgangen dienen ten allen tijde vrijgehouden te worden 
• Op en rond het toneel geldt een vrije omloop van tenminste 80 cm. 
Algemeen: 
• Het theater is alleen in bedrijf als bevoegd personeel van het theater aanwezig is. 
• Het toneel is verboden voor onbevoegde personen. 
• In het toneelhuis bevindt zich een gemechaniseerde hijsinstallatie, dit is zichtbaar aangegeven, u dient zich hiervan bewust te zijn. 
• Licht- en overige bruggen zijn alleen toegankelijk voor bevoegd personeel van het theater. 
• Een evenement wordt binnen de afgesproken periode voorbereid, opgebouwd en afgebroken. 
• In principe wordt materiaal en decor van de organisatie binnen de huurperiode aangevoerd en ook weer afgevoerd. 
• Dit geldt ook voor door de huurder verzorgde bloemstukken, reclameborden, etc. 
• De huurder dient te zorgen voor de afvoer van (groot) afval. 
• Het evenement wordt direct na afloop van de laatste voorstelling afgebroken. 
• Materiaal dient uit de kleedkamers en orkestbak meegenomen te worden. 
• Op het toneel wordt van de gasten verwacht meteen na afloop af te breken en op te ruimen. 
• De werkplaats en de opslagruimte van het theater staan niet ter beschikking voor 

werkzaamheden van het gezelschap of huurder. 
• Het gereedschap wordt alleen door medewerkers van het theater gebruikt en niet uitgeleend. 
• Het is niet toegestaan op het toneel, zij- en achtertoneel timmer- , schilder en/of laswerk te verrichten. 
• Het brandvrij-spuiten van decors moet in ieder geval buiten het theater uitgevoerd worden. 
• Het maximale geluidsniveau mag 103 dB(A) bedragen; bij geluidsniveaus boven 85 dB(A) is het dragen van gehoorbescherming 

voor medewerkers verplicht. 
• Het gezelschap resp. de huurder kan aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen aan gebouw, installaties en 

materiaal. De kosten voor reparaties of vervanging worden in rekening gebracht. 
Pauzetijden: 
• De technici van het theater hebben recht op een middagspauze van een half uur. Het tijdstip wordt in overleg bepaald. 
• De dinerpauze is van 17 uur tot 19 uur. Uitzonderingen uitsluitend in overleg. 


