
  

 

 

 
Aanvullende voorwaarden bij de Algemene Voorwaarden behorende bij offertes en overeenkomsten Sales & Events Eye 

 

Eye’m Flexible 
Zorgeloos jouw nieuwe evenement bij Eye Filmmuseum boeken 
 
 

Wij denken graag met je mee. Voor jouw nieuwe boeking gelden soepele 
boekingsvoorwaarden. Een gratis verplaatsing is met Eye’m Flexible zo geregeld. 

Lees hieronder de voorwaarden en boek nu jouw nieuwe evenement bij Eye. 
 

Voor nieuwe boekingen van evenementen t/m 30 juni 2022 gelden de volgende afwijkende regelingen: 
 

 Tot één maand van tevoren kosteloos verplaatsen. 

 Kosteloze annulering in het geval van: 

o Totaalverbod op evenementen 

o Lockdown 

Voorwaarden 

 Geldig voor nieuwe boekingen met een Productiedatum op uiterlijk 30 juni 2022. 

 Niet geldig voor Eye Exclusives en reeksen. 

 Niet geldig voor last minute boekingen (Productiedatum binnen 1 maand). 

 Niet geldig met terugwerkende kracht en op reeds gemaakte boekingen. 

 Na het bevestigen van de boeking geldt een verplichting tot aanbetaling van 50% van de Prijs. 

 Bij een verplaatsing behoudt Eye de aanbetaling voor de nieuwe Productiedatum. 

 Het verplaatste Evenement vindt uiterlijk 3 maanden na de oorspronkelijke Productiedatum 
plaats. 

 Het verplaatste Evenement is soortgelijk, onder andere met betrekking tot de zaalhuur, en 
vertegenwoordigt een waarde die gebaseerd is op de oorspronkelijke offerte. 

 De mogelijkheden voor de nieuwe Productiedatum zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. 
Deze nieuwe datum zal in overleg met een medewerker van Sales & Events gezocht worden. 

 Een kosteloze verplaatsing is alleen mogelijk wanneer dit minimaal één maand voor de 
Productiedatum per e-mail wordt medegedeeld en daarna is bevestigd door een medewerker 
van Sales & Events. 

o Voorbeeld: voor een Evenement op 5 december is een kosteloze verplaatsing 
mogelijk als dit aangevraagd en bevestigd is op uiterlijk 5 november. De nieuwe 
Productiedatum is uiterlijk op 5 maart. 

 Bij een limiet op het aantal toegestane Gasten bieden we de volgende alternatieven aan: 
o hybride of online Evenement. 
o omboeking naar een kleinere zaal met het bijbehorende lagere tarief op basis van 

beschikbaarheid. 

 Voor een volledige annulering gelden de Algemene Voorwaarden behorende bij offertes  
en overeenkomsten Sales & Events Eye. 

 Een verplaatsing die korter dan één maand voor de Productiedatum wordt aangevraagd, 
wordt beschouwd als annulering volgens de Algemene Voorwaarden. 

 Kosteloze annulering is alleen mogelijk in de volgende gevallen: 
o Bij een op de Productiedatum geldend totaalverbod op Evenementen binnen Eye als 

gevolg van overheidsmaatregelen. 
o De geboekte Ruimte(n) van Eye kunnen op de Productiedatum niet gebruikt worden 

als gevolg van een van overheidswege afgekondigde lockdown. 
 

 
 Kosten verplaatsing Kosten annulering 

> 1 maand voor 
Productiedatum 

0% Volgens Algemene 
Voorwaarden 


