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“Slik..” 
Dachten wij bij het TOBACCO Theater, met onze nagenoeg uitverkochte culturele voorstellingen en drukbezochte commerciële 
evenementen. We hoorden premier Rutte toch echt zeggen: “De 1,5 meter samenleving moet het nieuwe normaal worden”,
Voor ons het signaal van “Hop, de kop gaat in de wind en we zien dit als een tijd voor nieuwe kansen” en die gaan we dan ook 
keihard bij de lurven grijpen.
 
Als TOBACCO Theater hebben we in de loop der jaren een aardige voorsprong opgebouwd als het gaat om livestream meetings. 
Niet alleen op het gebied van techniek maar juist ook op de inter-communicatieve mogelijkheden die we kunnen inzetten.
Hoe we aan die voorsprong komen? Onze commerciële klanten komen voor 40% uit het buitenland. Al lang voor de 
coronacrisis organiseerden we hybride meetings voor internationale bedrijven zoals Booking.com, Facebook, John Frieda en 
Virgin Hyperloop One. Daar kunt u nu ook van profiteren.
 
En ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen: alleen livestreaming werkt niet!
Ons advies zal altijd zijn: zet in op meerdere communicatiebronnen die kunnen deelnemen aan een livestream. De 
mogelijkheid tot live publiek in onze zalen en een chatfunctie voor de virtuele bezoekers vergroten de interactie en beleving.
Wij adviseren u graag bij het organiseren van uw live talkshow, paneldiscussie, rondetafelgesprek, product launch, workshop 
paaldansen, podcast, you name it!

Met vriendelijke groet,

Nina Pedroli
Commercieel Directeur

inleiding
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HET PAKKET:
• Uw eigen unieke studio in een industrieel theater (verschillende achtergronden/opstellingen mogelijk) 
• High speed livestreaming
• 1 technici, 2 camera operators & 1 event manager die jouw live stream begeleiden
• High speed livestreaming via platform naar keuze (YouTube, Facebook, Vimeo, Zoom etc) met chat mogelijkheid
• Branding op 60’’ LCD scherm en bedrijfslogo in beeld
• LED verlichting
• State of the art techniek
• Opname van livestream
• Na uitzending upload in hoge kwaliteit
• Inbel mogelijkheden (via Skype/Zoom/etc) voor externe presentatoren/deelnemers

PRIJZEN:

2 uur 4 uur 6 uur
€ 2.500 € 4.750 € 6.500

pakket & Prijzen
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Extra’s
• Tailor made livestream platform met landingspagina
• Persoonlijke landingspagina
• Green screen
• Opknippen van onderdelen van de livestream voor gebruik op social media
• Ondertiteling achteraf
• Maak van je livestream ook een podcast  

(audio-opname wordt gemonteerd tot podcast)
• Fotografie behind the scenes
• Aftermovie
• Vormgeving naar huisstijl met titelbalk presentatoren, startscherm en eindscherm
• Productie van video’s die worden ingestart tijdens livestream
• Talkshow host
• Entertainment

Omschrijving Aantal

GELUID

Bassisset met tafelmicrofoons 1

Handheld microfoons 2

Digitale mengtafel 1

Speakersysteem 1

LICHT

Volledige uitrusting licht, 
voor zowel live evenementen als video opnames en livestreams

1

VIDEO

60” LCD schermen 2

Afkijkmonitor voor presentaties 1

Barco 12.000 ANSI Lumen projector 1

Canon HD Camera’s 3

Blackmagic regieset 1

Mediaspeler met video afspeelsoftware 1

Livestream via platform naar keuze, of in standaard livestream omgeving 1

Inbelmogelijkheden van externe presentatoren/deelnemers 1

Presentaties worden meegenomen in de livestream 1

Eigen branding in livestream

OPERATIONEEL

Geluidstechnicus 1

Camera operator 2

Regie/schakeltechnicus 1

v.a. €500,-
v.a. €150,-
v.a. €200,-
v.a. €200,-
v.a. €200,-
v.a. €150,-

v.a. €200,-
v.a. €575,-
v.a. €150,-
v.a. €575,-
v.a. €1000,-
v.a. €500,-

technische specificaties & Extra’s
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Theaterzaal live
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Studio live
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Algemeen
• Te allen tijde hanteren wij de regel van 1,5 meter afstand. Dit 

geldt voor zowel ons personeel als de gasten.
• Alle gebruikte materialen worden dagelijks meerdere malen 

gedesinfecteerd volgens de richtlijnen. Voor én tijdens het 
evenement worden de deurklinken én toiletten elk uur gereinigd. 
Dit geldt ook voor al het meubilair en de audiovisuele techniek. 

• De maatregelen hangen bij binnenkomst en worden binnen 
veelvuldig herhaald.

• Alle maatregelen zijn terug te vinden op www.tobacco.nl 
• TOBACCO Theater geeft medewerkers de instructie om 

gasten aan te spreken bij overtreding van de maatregelen. 
De medewerkers zorgen voor naleving en handhaving van dit 
protocol door eenieder die zich in het pand bevindt. 

Voorbereiding
• TOBACCO Theater informeert de organisator voorafgaand aan het 

evenement over de getroffen maatregelen. 
• TOBACCO Theater maakt een afspraak met de organisator over 

een verplichte routering en looprichting. In de routing wordt 
kruisend verkeer zoveel mogelijk vermeden. De routering wordt 
aangegeven middels stickers op de grond en borden op de muur. 
De looproute zorgt er te allen tijde voor dat er 1,5 meter afstand 
gehouden kan worden. 

Tijdens evenementen
• De locatiemanager begeleid het evenement. U kunt zich melden 

bij de ingang van TOBACCO Theater waar u wordt gevraagd om 
uw handen te desinfecteren en 1,5 meter afstand te bewaren. 
TOBACCO Theater stelt desinfecterende handgel bij binnenkomst 
beschikbaar voor eenieder die het pand betreedt. 

• TOBACCO Theater hanteert een maximum aantal gasten dat 
tegelijkertijd op de locatie mag zijn, afgestemd op naleving van de 1,5 
meter afstand. Op basis van de 1,5 meter richtlijnen bepaalt TOBACCO 
Theater het maximum aantal personen dat toegestaan is per ruimte. 

• TOBACCO Theater zorgt ervoor dat er zitplaatsen op 1,5 meter 
afstand van elkaar ingericht worden.

• In het geval van een evenement met publiek, krijgt de gast een 
persoonlijk stoelnummer. De gast dient zich te houden aan dit 
stoelnummer en wisselt niet van stoel. 

• TOBACCO Theater zorgt voor maximale hygiëne en wijst gasten 
op het belang van handen wassen. Op locatie vindt u in elke 
ruimte punten met desinfecterende handgel, plastic wegwerp 
handschoenen én papieren zakdoekjes;

• Techniek; In het geval dat er een revers microfoon wordt gebruikt, 
wordt deze alleen bevestigd door de gebruiker zelf. TOBACCO 
Theater zet tafelmicrofoons in voor wisselende gasten. De setting 
wordt opgebouwd met ten minste 1,5 meter afstand.

Gasten
• Gasten blijven thuis als zij een van de volgende klachten 

hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 
hoest, verhoging (vanaf 38 C°).

• Gasten blijven thuis als iemand in binnen de huishouding koorts 
heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

• Gasten schudden geen handen.
• Gasten wassen geregeld hun handen volgens de instructie.
• Gasten zijn op de hoogte van de maatregelen van TOBACCO 

Theater en dienen zich hieraan te houden.
• Gasten dienen altijd de aanwijzingen van het personeel op te 

volgen. 
• Gasten dienen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. 

Medewerkers
• Medewerkers zijn op de hoogte van de maatregelen van 

TOBACCO Theater en dienen zich hieraan te houden.
• Medewerkers die tot een risicogroep behoren of zwanger zijn 

werken thuis.
• Medewerkers houden 1,5 meter afstand.
• Medewerkers schudden geen handen.
• Medewerkers wassen geregeld hun handen volgens de instructie.
• Medewerkers delen hun werkbenodigdheden niet met anderen 

of desinfecteren deze voor overdacht.
• Medewerkers houden spullen, materieel en gereedschap 

schoon. Bij voorkeur desinfecteren.
• Medewerkers reizen apart.
• Medewerkers gaan na hun dienst direct naar huis. 
• Medewerkers blijven thuis indien zij een van de volgende 

klachten hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).

• Medewerkers blijven thuis als iemand in hun huishouding 
koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

1 mei 2020  Vanwege de huidige situatie rondom COVID-19 hebben wij de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen die in lijn zijn met de adviezen vanuit het RIVM. TOBACCO Theater heeft uw gezondheid en veiligheid 
tijdens evenementen als hoogste prioriteit. De genomen maatregelen zullen wij continue aanpassen op basis van de nieuwe adviezen. 

COVID-19 Protocol



8

Annuleringen door opdrachtgever

Uiterlijk tot 14 dagen voor het event hanteren we de volgende 
voorwaarden:

• In geval van een officiële coronavirus-uitbraak in Nederland 
vastgesteld door de overheid, waarbij het advies wordt gegeven 
om groepen mensen te (ver)mijden/openbare events te annuleren, 
hanteren we de voorwaarde dat er kosteloos geannuleerd kan 
worden. Dit geldt voor de zaalhuur van TOBACCO Theater. De 
overige kosten die reeds zijn gemaakt of niet meer kosteloos 
geannuleerd kunnen worden door TOBACCO Theater geheel in 
rekening gebracht.

• Indien er vanuit de overheid geen officiële uitspraken & regulering 
is vastgesteld omtrent het coronavirus in Nederland, maar de 
opdrachtgever wil vanwege deze omstandigheid en eigen interne 
policy toch het evenement annuleren, hanteert TOBACCO Theater  
geen annuleringskosten op de zaalhuur. U kunt uw evenement 
kosteloos verzetten naar een andere datum binnen 13 maanden. 
De overige kosten die reeds zijn gemaakt of niet meer kosteloos 
geannuleerd kunnen worden door TOBACCO Theater worden 
geheel in rekening gebracht

Uiterlijk tot 3 dagen voor de datum van het event hanteren we de 
volgende voorwaarden:

• In geval van een officiële coronavirus-uitbraak in Nederland 
vastgesteld door de overheid, waarbij het advies wordt gegeven 
om groepen mensen te (ver)mijden/openbare events te annuleren, 
hanteren we de voorwaarde dat er kosteloos geannuleerd kan 
worden. Dit geldt voor de zaalhuur van TOBACCO Theater. De overige 
kosten die reeds zijn gemaakt of niet meer kosteloos geannuleerd 
kunnen worden door TOBACCO Theater worden geheel in rekening 
gebracht.

• Indien er vanuit de overheid geen officiële uitspraken & regulering 
is vastgesteld omtrent het coronavirus in Nederland, maar de 
opdrachtgever wil vanwege deze omstandigheid en eigen interne 
policy toch het evenement annuleren, dan geldt dat 25% van de 
zaalhuur dient te worden betaald. De overige kosten die reeds zijn 
gemaakt of niet meer kosteloos geannuleerd kunnen worden door 

TOBACCO Theater worden geheel in rekening gebracht.

Binnen 3 dagen voor de datum van het event hanteren we de volgende 
voorwaarden:

• In geval van een officiële coronavirus-uitbraak in Nederland vastgesteld 
door de overheid, waarbij het advies wordt gegeven om groepen 
mensen te (ver)mijden/openbare events te annuleren, hanteren we 
een annuleringstermijn waarbij er 25% annuleringskosten worden 
doorberekend over de zaalhuur. De overige kosten die reeds zijn 
gemaakt of niet meer kosteloos geannuleerd kunnen worden door 
TOBACCO Theater worden geheel in rekening gebracht.

• Indien er vanuit de overheid geen officiële uitspraken & regulering 
is vastgesteld omtrent het coronavirus in Nederland, maar de 
opdrachtgever wil vanwege deze omstandigheid en eigen interne 
policy toch het evenement annuleren, dan geldt dat 75% van de 
zaalhuur dient te worden betaald. De overige kosten die reeds zijn 
gemaakt of niet meer kosteloos geannuleerd kunnen worden door 
TOBACCO Theater worden geheel in rekening gebracht

Uiteraard is TOBACCO Theater te alle tijden bereid uw persoonlijke situatie 
te bespreken en te bekijken of er andere mogelijkheden zijn om tot een 
creatieve oplossing te komen die voor beide partijen werkt! * Tijdelijke annuleringsvoorwaarden t/m 1 september 2020

Reguliere annuleringsvoorwaarden TOBACCO Theater

Annulering (gedeeltelijke) huur van het theater:
 
• Voor uw reservering van één of meerdere ruimtes van het TOBACCO 

Theater ontvangt u een bevestiging. Na uw definitieve akkoord 
is annulering van de ruimtes niet meer mogelijk. 

Annulering food, beverages, techniek en personeel:

• Bij schriftelijke annulering, twee maanden of meer voor aanvang 
van uw evenement, wordt 25% van het bevestigde in rekening 
gebracht.

• Bij schriftelijke annulering, één maand of meer voor aanvang van 
uw evenement, wordt 50% van het bevestigde in rekening gebracht.

• Bij schriftelijke annulering, 14 dagen of meer voor aanvang van uw 
evenement, wordt 75% van het bevestigde in rekening gebracht.

• Bij schriftelijke annulering op de dag van uw evenement tot en met 
13 dagen voor uw uitvoerdatum wordt 100% van het bevestigde in 
rekening gebracht.

Annuleringsvoorwaarden*


