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1. Prijzen 
De prijs voor de in deze bevestiging vermelde activiteit is incl. BTW. Leerkrachten/ begeleiders mogen gratis 
mee naar de activiteit. 

2. Betaling 
Muziekgebouw stuurt per e-mail een factuur met daarin het totaalbedrag voor de activiteit. 

3. Wijzigingen 
Het Muziekgebouw behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Indien voor 
de activiteit meer aanmeldingen zijn dan plaatsen in de zaal behoudt het Muziekgebouw zich voor om een extra 
activiteit op dezelfde dag te organiseren. De speeltijden kunnen in dit geval afwijken. 

4. Annulering 
De school heeft het recht om tot uiterlijk 4 weken voor de afgesproken datum de activiteit kosteloos te 
annuleren. Indien de activiteit later wordt geannuleerd, worden de volledige kosten voor de activiteit aan 
de school doorberekend. 

5. COVID-19
Het Muziekgebouw neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om te kunnen garanderen dat musici, bezoekers 
en personeel veilig kunnen werken in het Muziekgebouw en in 4’33 grand café.
Indien er sprake is van door de overheid opgelegde voorwaarden inzake de gevolgen van COVID-19, waardoor 
de zaalcapaciteit verder wordt beperkt; of waardoor het concert niet kan plaatsvinden; zal het Muziekgebouw 
samen met de school kijken of het mogelijk is een ander concert vast te leggen.

6. Vervoer 
De school dient het vervoer van en naar het Muziekgebouw zelf te regelen en te betalen. De Cultuurbus biedt 
gratis bus- en bootvervoer voor Amsterdamse basisscholen naar culturele instellingen in Amsterdam. Zie voor 
meer informatie over de Cultuurbus: www.cultuurbusamsterdam.nl

7. Parkeren
Parkeren kan in de Piet Hein Parkeergarage (hoogte: 2,60m). Muziekgebouw heeft geen uitrijdkaarten. Touring-
cars mogen de leerlingen afzetten en ophalen bij de loopbrug, zij mogen hier niet parkeren. Bij de hoofdingang 
aan de Piet Heinkade op waterniveau geldt een inrijdverbod. Touringcars mogen tijdens een activiteit niet 
parkeren voor het Muziekgebouw. Voor parkeermogelijkheden in Amsterdam zie: www.amsterdam.nl/parkeren-
-verkeer/touringcar

8. Beeld- of geluidsopnamen 
Het is niet toegestaan beeld- of geluidsopnamen van de activiteit te maken zonder voorafgaand overleg. 

9. Overig 
Bij elke groep dient gedurende de activiteit minimaal twee begeleiders op elke 15 leerlingen vanuit de school 
aanwezig te zijn. De actieve betrokkenheid van de groepsleerkracht/ begeleider wordt zeer op prijs gesteld. 
De school draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kinderen voor, tijdens en na het bezoek. 
Het Muziekgebouw is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel. Tevens is het Muziekgebouw niet 
aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.
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