
Deelnameformulier Boktor 10
   Periode maart – december 2022   

Voornaam &
Achternaam
Voorletters

Geslacht O Anders          O Man           O Vrouw

Geboortedatum

Straat & Nummer

Postcode &
Woonplaats
Telefoonnummer

Email

We vragen je om onderstaand formulier en bijlage IV Formulier Bescherming
Persoonsgegevens, uiterlijk maandag 4 april 2022 volledig en ondertekend in te vullen en
mee te nemen naar de repetitie. Opsturen kan ook - per post naar: Stichting Boktor
Theatergroep, Insulindestraat 289 – 802, 3038 JV Rotterdam. 
Of:  Het formulier inscannen en mailen naar: info@boktortheater.nl

Deelname Vergoeding: € 245. Dit is inclusief:
Honorarium en overige kosten professioneel theatermaker, repetitieruimte, huur
theaterzaal/locatie, uitvoeringen, kleding (m.u.v. onderkleding en schoenen), decor,
rekwisieten (voor zover niet in eigen bezit), grime. Note bij kleding aanschaf: altijd in overleg
met regisseur en/of bestuur. Kleding vergoed door Boktor is eigendom van Boktor.

Deelname
Door ondertekening van dit formulier alsmede bijlage I:

● Bevestig ik mijn deelname aan de productie van Stichting Boktor Theatergroep voor
de bovenstaande genoemde periode. Ik ontvang een factuur op bovengenoemd
adres dan wel op mijn e-mailadres. Deze factuur wordt door mij uiterlijk 11 april
2022 betaald. Het is mogelijk om het deelnamebedrag in delen te betalen, neem
daarvoor contact op met het bestuur/penningmeester.

● Verklaar ik dat ik niets van de werkwijzen en verkregen informatie tijdens de
productie aan derden zal verspreiden. Tevens verklaar ik dat ik alle informatie van
welke aard dan ook van de overige deelnemers als vertrouwelijk zal beschouwen en
hier ook naar zal handelen.



● Verklaar ik kennis genomen te hebben van het repetitieschema, het huishoudelijk
regelement en de AVG voorwaarden.

● Ga ik akkoord met het huishoudelijke reglement (bijlage I) en het repetitieschema
(bijlage II).

________________               _____________________                   ________________
Datum                                      Handtekening deelnemer                    Naam in blokletters

Bijlage I:   huishoudelijk reglement
Bijlage II:  repetitieschema 
Bijlage III: privacywetgeving (AVG)
Bijlage IV: Formulier Bescherming Persoonsgegevens.


