Informatie en regels voor organisatoren van een evenement
vastgesteld: januari 2013

Kosten
De kosten voor het gebruik van Cabrio wordt vastgesteld op basis van
dagdelen verdeeld naar opbouw, evenement en afbouw.
ochtend
middag
avond

08.00-13.00 uur
13.00-18.00 uur
18.00-24.00 uur

Inclusief:
- (toneel-)verlichting en stroomverbruik
- gebruik van kantine, kleedkamers, kassagebouw en toiletten
- supervisie door Cabrio
- eindschoonmaak, waarbij organisator alles veegschoon moet achterlaten, afval
verwijderen en bestek, glazen etc. moeten zijn afgewassen
- ondersteuning techniek bij aanvang opbouw
Exclusief:
- 21% btw
- kosten entreekaarten (€45 per 300 stuks ex btw)
- uitgebreide ondersteuning licht en geluid (prijs op aanvraag)
- gebruik PA Cabrio
- verwijderen afval, veegschoon opleveren van het theater d.w.z. gebouwen en terrein
(ook het bos moet opgeruimd zijn)
Eventuele schades aan theater, gebruikte apparatuur, tribunes, bos en gebouwen worden
aan de organisator doorberekend.
Vooraf dient 50% van de kosten (incl. BTW) te worden voldaan.
Vergunning
Bij verhuringen moet de organisator een evenementen vergunning aanvragen, zodat voor
gemeente, politie en omwonenden duidelijk is wie verantwoordelijk en aansprakelijk is, wat is
toegestaan en wat niet. De aanvraag moet vergezeld gaan van een calamiteitenplan. De
gemeente kan nadere eisten stellen t.a.v. brandveiligheid, verkeersregelaars, EHBO en
parkeren.
Een evenementen vergunning moet 4 maanden voorafgaand aan het evenement door de
organisator worden aangevraagd bij:
Gemeente Soest
Afdeling Dienstverlening
Team Vergunning en Handhaving
t.a.v. Mevr. A. van den Berg
Postbus 2000 | 3760 CA Soest
T 035-609 3638
Een kopie van de verleende vergunning(en) moet door de organisator aan Stichting Soester
Openluchttheater Cabrio worden verstrekt.
Geluidsbelasting
De maximale toegestane geluidsbelasting in Cabrio is 80DB met uitschieters tot 90DB
gemeten bij de regietent bovenaan de tribune, ongeacht een eventuele vergunning van de
gemeente die verder strekt.
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Verkeersregelaars & EHBO
De organisator zal volgens de door de gemeente verleende vergunning en naar eigen inzicht
ten aanzien van veiligheid officiële verkeersregelaars en EHBO moeten regelen. Hiervoor
mogen geen onbevoegden worden ingezet.
WA verzekering
De organisator draagt zorg voor een WA verzekering ten behoeve van het evenement. Een
kopie van de polis moet aan Stichting Soester Openluchttheater Cabrio worden verstrekt.
Catering
Bij een openbaar wordt de catering voor bezoekers standaard door Stichting Soester
Openluchttheater Cabrio uitgevoerd. Indien de organisator zelf de catering wenst te doen,
wordt een bedrag in rekening gebracht voor inkomstenderving, gerelateerd aan het
(verwachte) aantal bezoekers.
Dit is niet van toepassing bij een besloten evenement.
Bezoekers
Op last van de brandweer zijn maximaal 1.000 bezoekers toegestaan.
Parkeren
Parkeren van auto’s van bezoekers is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen
parkeerplaats “Zonnegloren” tegenover Cabrio (100 parkeerplaatsen).
Parkeren in de bermen langs de provinciale weg is verboden.
Bij grote evenementen met meer dan 400 bezoekers moet organisator de beperkte
parkeermogelijkheden onder de aandacht brengen en bezoekers verzoeken om zoveel
mogelijk met de fiets te komen.
De parkeerplaats bij de hoofdingang is gereserveerd voor minder validen, invaliden en
medewerkers van Cabrio.
Kaartverkoop
In geval van een openbaar evenement worden de entreekaarten door Cabrio gedrukt. Kosten
hiervoor worden doorberekend aan organisator (€45 per 300 kaarten).
Kaartverkoop vindt plaats via de standaard verkoopkanalen van Cabrio:
- website
- VVV Soest (10% provisie)
- theaterkassa
De distributie van de kaarten en de eindafrekening van verkoop via deze kanalen loopt via
Cabrio.
Andere verkooppunten zijn toegestaan, maar zijn de verantwoording van de organisator.
Maximum aantal te verkopen entreekaarten bedraagt 1.000 minus het aantal uit te geven
vrijkaarten.
Publiciteit
Een openbaar evenement wordt opgenomen in het Cabrio programma en meegenomen in
alle publiciteitsuitingen:
- Cabrio website
- programma agenda’s van overige websites
- nieuwsbrieven
- programma folder
- direct mail en sociale media
- mogelijkheid tot het verzenden van een persbericht, aangeleverd door organisator,
aan het media bestand van Cabrio
- ophangen van posters, aan te leveren door organisator
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Brandveiligheid en vluchtwegen
Huisregels van Cabrio zijn van toepassing.
Open vuur zoals vuurkorven, fakkels en kaarsen/waxinelichtjes zijn niet toegestaan.
Roken in het bos is ten strengste verboden. Bij de kantine en de aangewezen plek bij het
cateringuitgiftepunt kan eventueel gerookt worden.
Toegangspoorten en paden moeten altijd vrij van obstakels zijn, daar deze ook als
nooduitgang en vluchtroute dienen en als toegang voor hulpdiensten.
Op het zijpad van de Soesterbergsestraat en de achteringang mogen geen auto’s geparkeerd
worden.
Cabrio vrijwilligers
De organisator kan gebruik maken van extra hulp door de vrijwilligers van Cabrio. Bij een
openbaar evenement worden bij de kassa en kaartcontrole naast de medewerkers van
organisator ook vrijwilligers van Cabrio ingezet.
Annulering
Bij annulering (ook t.g.v. slechte weersomstandigheden) is organisator 50% van de vooraf
vastgestelde totale vaste kosten (incl. btw) aan de Stichting Soester Openluchttheater Cabrio
verschuldigd.
Informatie voorziening over het evenement aan Cabrio
Het is van belang dat volledige adres- en contactgegevens van de personen betrokken bij de
organisatie van het evenement bekend zijn bij Cabrio.
Organisator moet Cabrio volledig op de hoogte houden van de uit te voeren activiteiten en
voorafgaand aan het evenement een draaiboek aanleveren.
Organisator mag evenementen inhoudelijk niet wijzigen zonder overleg met en toestemming
van Cabrio.
Informatie
Voor meer informatie en een prijsopgave kunt u contact opnemen met:
Leo Verver
Programma & Projecten
Openluchttheater Cabrio
M 06 228 778 21
E programma@openluchttheatersoest.nl
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