Routebeschrijving
Algemene
voorwaarden

Bij gebruik van een navigatiesysteem kunt u het volgende adres invoeren: Carré 16, 5017 JE Tilburg.
Vanaf het poortgebouw Carré kunt u kiezen voor verschillende parkeermogelijkheden. U heeft de
keuze uit verschillende parkeerplaatsen;

MARKANT MEETINGS AND EVENTS, KLASSE THEATER, HISTORICAL FLIGHT EVENT
(ONDERDELEN VAN MARKANT EVENEMENTEN & ENTERTAINMENT B.V.)

		

parkeerplaats GGZ (€ 4,50 voor een dagkaart) - zie plattegrond 1 en 2

		

parkeren in de wijk rondom het theater (€ 1,- per uur, vanaf 15.00 uur gratis)

		

parkeerplaats Spoorlaan (€ 1,- per uur, vanaf 15.00 uur gratis)

		

parkeren in de wijk Armhoefse Akker (gratis)

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan:

1 Onder opdrachtgever: de (rechts)persoon, die aan opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement.
2 Onder opdrachtnemer: de (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verbonden tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement, dan
wel die zich –in het offerstadium- bereid is zich daartoe te verbinden.
3 Onder overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement.
4 Onder artiest: iedere artiest (in de meest ruime zin), spreker of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens opdrachtnemer tot het geven van een optreden
heeft verbonden.
5 Onder productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer te organiseren of uit te voeren evenement zal plaatsvinden.
6 Onder locatie/tijd: de met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een) evenement.
7 Onder uitkoopsom: de all-in prijs voor het desbetreffende onderdeel van een door opdrachtnemer te organiseren of uit te voeren evenement waarop deze term
betrekking heeft, met inbegrip van belastingen (uitgezonderd omzetbelasting), premieheffing, indien van toepassing.
8 Onder meerwerk: alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor Markant Evenementen en/of
de door haar ingeschakelde toeleveranciers meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken.
ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID VAN VOORWAARDEN
1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes van en overeenkomsten met opdrachtnemer.
2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk
zijn aanvaard.
ARTIKEL 3 - OFFERTES
1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door ondertekening voor akkoord van een door Markant uitgezonden offerte dan wel
door een andere, ondubbelzinnige, aanvaarding van de offerte van Markant, of door een schriftelijke orderbevestiging van Markant, die door de opdrachtgever voor
akkoord ondertekend wordt geretourneerd. De geldigheidsduur van de offerte van Markant is, tenzij anders wordt aangegeven, vijf dagen na dagtekening daarvan.
De offerten van Markant zijn vrijblijvend. Markant heeft het recht om een vrijblijvende offerte binnen vijf werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding daarvan, te
herroepen.
ARTIKEL 4 - UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST
1 Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.
2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen de
meerkosten daarvan aan opdrachtgever worden doorberekend.
3 Minderwerk wordt slechts verrekend indien partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.
4 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen nadat de uitvoering is voltooid, per
Carrévan verval van welke aanspraak dan ook.
Klasse Theater
aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te Poortgebouw
worden, zulks op straffe
5 In geval de artiest op de datum van de uitvoering van de opdracht een televisieopname of een buitenlandse tournee heeft, behoudt Markant Evenementen zich het
recht om – zonder dat Markant Evenementen hierdoor jegens de opdrachtgever schadeplichtig wordt – of (een onderdeel van) de opdracht te annuleren, zulks tot
uiterlijk tien dagen voor de datum van de uitvoering van de opdracht, of in overleg met de opdrachtgever tegen dezelfde voorwaarden de uitvoering van de opdracht
naar een andere datum te verplaatsen.
6 Opdrachtnemer heeft het recht te allen tijden het uitvoeren van een overeenkomst uit te stellen, dan wel geheel te annuleren, indien omstandigheden door van buiten
komende factoren een veilige uitvoering van de activiteit verhinderen of naar het oordeel van de opdrachtnemer een uitvoering van de activiteit een te groot risico
voor de veiligheid met zich mee brengt.
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Parkeerplaats GGZ vanaf Ringbaan Oost vanaf Waalwijk /Tilburg-Noord
Onder het spoorviaduct doorrijden
Derde weg rechtsaf: de Jan van Beverwijckstraat
Na ongeveer 50 meter ziet u aan uw linkerkant een slagboom: ingang GGZ
Achter de slagboom is de parkeerplaats van de GGZ. U kunt u melden via de knop en na
aangegeven te hebben dat u voor Het Klasse Theater komt, wordt u binnengelaten. De uitrijkaarten
(€ 4,50 per dag) zijn verkrijgbaar bij de bar in het Klasse Theater.
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Parkeerplaats GGZ vanaf Ringbaan Oost vanaf afrit A59 en Hilvarenbeek
Bij het binnenrijden van de bebouwde kom rijdt u bij de verkeerslichten rechtdoor (Ringbaan-Oost)
Over de bultige brug van het Pius-kanaal
Tweede weg linksaf: de Gerard van Swietenstraat
Twee keer rechtsaf brengt u in de Jan van Beverwijckstraat
Na ongeveer 200 meter ziet u aan uw rechterkant een slagboom: ingang GGZ
Achter de slagboom is de parkeerplaats van de GGZ. U kunt u melden via de knop en na
aangegeven te hebben dat u voor Het Klasse Theater komt, wordt u binnengelaten. De uitrijkaarten
(€ 4,50 per dag) zijn verkrijgbaar bij de bar in het Klasse Theater.
Parkeerplaats GGZ vanaf De Korte Heuvel
St. Josephstraat
Derde weg linksaf: Boerhaavestraat
Tweede weg rechtsaf: Jan van Beverwijckstraat
Na ongeveer 200 meter ziet u aan uw rechterkant een slagboom: ingang GGZ
Achter de slagboom is de parkeerplaats van de GGZ. U kunt u melden via de knop en na
aangegeven te hebben dat u voor Het Klasse Theater komt, wordt u binnengelaten. De uitrijkaarten
(€ 4,50 per dag) zijn verkrijgbaar bij de bar in het Klasse Theater.
Openbaar Vervoer
Met de bus vanaf Centraal Station Tiburg: lijn 3, 9, 140 of 141. Uitstappen bij bushalte Spoorlaan
Oost. Zie kaart voor de looproute. Met de bus terug naar station: vanaf bushalte Spoorlaan Oost gaat
vrijwel elke passerende bus naar het station.
Te voet: in oostelijke richting met de spoorlijn steeds aan uw linkerhand -voorbij de Interpolis
wolkenkrabber: derde weg rechtsaf: de P.F. Bergmansstraat -u nadert vanzelf het poortgebouw van
Carré.

Looproute van bushalte Spoorlaan Oost (A) naar het Klasse Theater (B).
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