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A. Algemene informatie Easy Showtime Lichtontwerp
1. Easy Showtime Lichtontwerp (hierna “ESL” of “wij”) is een handelsnaam van de
organisatie Distrito (KvK 68848447).
2. ESL maakt voor u de sfeerimpressie (op basis van het concept) en voor het theater het
hierbij behorende technisch plan.
3. Op de website zijn twee visuele voorbeelden beschikbaar om u een idee te geven over
het resultaat. Na aankoop krijgt u deze twee visuele aanzichten en drie extra visuele
aanzichten aangeleverd. In de vijf aanzichtengeven wij vanuit verschillende posities het
toneelbeeld weer.
4. Wij zorgen ervoor dat het theater het bij behorende technisch plan aangeleverd krijgt.
5. Voor het gepersonaliseerde pakket en het pakket op maat vragen wij een aanbetaling
van 25%. De aanbetaling is nodig voor het proces achter de schermen die het gebruik van
de website mogelijk maakt in een beschermende omgeving.
6. ESL bewaardt ontwerpen die gemaakt zijn voor de klant. Dit heeft baat bij een verlenging
van de tour, reprise en dergelijke.
7. Website: www.easyshowtime.com of www.easyshowtime.nl
Telefonisch bereikbaar en via WhatsApp: +31 6 39 67 59 22
Email: info@easyshowtime.com

B. De klant
1. ESL ontvangt van u de tourplanning. Deze kunt u invullen in uw account omgeving op de
website.
2. Wijzingen van de tourplanning is de verantwoordelijkheid van de klant. Wijzigingen
dienen direct doorgevoerd te worden via de website in uw account omgeving. Zo kan ESL
ervoor zorgen dat het technisch plan op tijd bij het theater is.
3. ESL zal met de klant eerst een telefonisch gesprek hebben voor gratis advies of hulp bij
het maken van de keuze. Op basis hiervan zullen we het beste pakket voor u aanbieden
of eventuele aanpassingen doorvoeren.

C. Het theater
1. Het theater is bevoegd (indien nodig) af te wijken van het ontwerp wat ESL aanlevert.
Redenen om af te wijken van een ontwerp kunnen bijvoorbeeld zijn:
a) Middelen waar het theater wel of niet over beschikt.
b) Keuzes die het theater neemt over het plan.

D. Het standaard pakket (€400,- exclusief BTW)
1. Het standaard pakket ontwerp van ESL is ten alle tijden een sfeerimpressie en een
algemeen plan voor een voorstelling.
2. Het standaard pakket kan kant en klaar worden aangeschaft via de website.
Voor een eventuele aanpassing neemt u contact met ons op.

E. Het gepersonaliseerd pakket (€550,- exclusief BTW)
Het gepersonaliseerde pakket wordt eerst telefonisch besproken. Er kan een goedkopere optie
voor uw plan zijn!
1. Mochten er veel aanpassingen nodig zijn dan gaan wij graag op een voor beide partijen
nader te bepalen locatie in gesprek met u. Hierbij zullen wij op afspraak meteen het
visuele beeld zichtbaar maken. Aan het eind van het gesprek is het visuele plan klaar en
weet u wat uw aankoop is. Na de afspraak werken wij het technisch aspect verder uit.
2. Graag kijken wij ook met u mee in het script voor inspiratie en een nog beter toneelbeeld
te realiseren. Zo kunnen wij u helpen met keuzes maken en eventueel ook enkele
lichtstanden laten zien. In deze kunt u er van uit gaan dat de informatie uit het script niet
wordt gedeeld met derden.

F. Het pakket op maat (€950,- exclusief BTW)
1. Wij ontwerpen samen met u van A tot Z het toneelbeeld van de voorstelling.
a) Op een voor beide partijen nader te bepalen locatie werken wij met u het visuele
aanzicht uit.
b) Bij voorkeur werken wij met het script erbij zodat wij u voorstellingsgericht kunnen
helpen.
c) Na de afspraak werken wij binnen 7 dagen het technische aspect voor u uit.
2. Mochten de aanpassingen op het standaard- of gepersonaliseerde pakket te uitgebreid
worden dan adviseren wij u ‘’het pakket op maat’’ aan.
3. Wij denken graag met u mee voor inspiratie en een nog beter resultaat voor u
voorstelling. Aan de hand van het idee van de voorstelling, het concept en het script
kunnen wij u helpen met keuzes maken en de meest geschikte lichtstanden. Hierbij kunt
u ervan uit gaan dat de informatie uit het script niet wordt gedeeld met derden.

G. Het aankoop proces
1. Het aankopen van pakketten wordt gedaan via de website. De aankoop kunt u voldoen
via factuur, directe overboeking, IDEAL, etc.
2. Het standaard pakket kan via de website worden gekocht en wordt vrijgegeven in uw
account omgeving.
3. Het gepersonaliseerde pakket
a) Na het telefonische gesprek en de daardoor nodige aanpassing(en) die zijn
doorgevoerd, krijgt u een aanbetalingsfactuur van 25% toegestuurd per e-mail.
Na het betalen gaan wij aan de slag en worden uw bestemde documenten gereed
gemaakt. Vervolgens sturen wij u een restantfactuur van 75%. Na de betaling leveren
wij de documenten aan u op per e-mail.
b) Wanneer de afspraak op locatie moet plaatsvinden vragen wij een aanbetaling van
25%. Deze 25% moet worden voldaan en ontvangen zijn voordat de afspraak
plaatsvindt. Na het persoonlijke gesprek dient u het overige bedrag te betalen.
Daaropvolgend worden de voor uw bestemde documenten vrijgegeven in uw
account omgeving.
4. Het pakket op maat vragen wij een aanbetaling van 25% voordat de afspraak plaats
vindt. Na het persoonlijke gesprek dient u het overige bedrag te betalen. Daaropvolgend
worden de voor uw bestemde documenten vrijgegeven in uw account omgeving.
5. Alle prijzen zijn exclusief BTW (21%) tenzij anders aangegeven.

