Huishoudelijk reglement
Repetitieruimte
ART. 1 ALGEMEENHEDEN
Onderhavig reglement is van toepassing op de ruimtelijke accommodatie en de technische uitrusting van de
repetitieruimte gelegen op de kelderverdieping van de Vrijetijdscampus.

ART. 2 VOORWAARDEN
















Er is geen leeftijdsgrens
De gebruiker mag tijdens zijn repetitie maximaal 2 personen extern aan zijn band, toelaten tot de ruimtes
In de huurtijd is opbouw en opruim inbegrepen
De gebruiker kan zijn repetitie maximaal voor 6 maanden vastleggen. Uitgezonderd de Stedelijke
academie voor muziek en woord Dilsen-Stokkem, zij mogen de ruimte voor 9 maanden reserveren (per
schooljaar), met een maximum van 2 avondblokken per week.
De 3 bergruimtes worden voor minimum 3 maanden en maximum 6 maanden gehuurd door de gebruiker
Contactpersonen dienen minimum 18 jaar te zijn. Als de groep enkel bestaat uit personen jonger dan 18
moet de groep een meerderjarige aanduiden als contactpersoon. Deze ondertekent het
inschrijvingsformulier
De contactpersoon is verantwoordelijk voor de groep, zo ook bij conflicten en geschillen
Alle evacuatiewegen dienen ten allen tijde vrijgehouden te worden
Noodzakelijke en dringende herstellingen aan de infrastructuur worden onmiddellijk gemeld aan de
verantwoordelijke van de jeugddienst/conciërge en worden niet door de gebruiker zelf uitgevoerd
Alle deuren zijn dicht tijdens het repeteren
Er wordt niet overnacht in de repetitieruimte
Gebruikers hebben enkel toegang tot de repetitieruimte en het toilet.
In de repetitieruimte heerst er een absoluut alcohol, eet- en rookverbod! Dit om de aanwezige materialen
en instrumenten van mogelijke schade te vrijwaren.

ART. 2 DOELSTELLINGEN



De repetitieruimte is bestemd voor de actieve muziekbeoefening op regelmatige basis en in groeps- of
lesverband.
Het is de bedoeling dat in de eerste plaats Assenaren de kans krijgen hier te repeteren en/of les te volgen.

ART. 3 OPENINGSUREN


De repetitieruimte kan alle dagen gehuurd worden per blok van 3 uren. Blokken beginnen om 11.00,
14.00, 17.00 en 20.00 uur.

ART. 4 TOEGANG TOT DE LOKALEN


De repetitieruimte is bereikbaar door middel van een toegangsbeheerssysteem met alarmcode (sleutel).
Bij verlies van een sleutel worden de kosten voor de productie van een nieuwe sleutel afgetrokken van de
waarborg.

ART. 5 HUURPRIJS



De groepen betalen € 5,00 per blok van 3 uren (academie gratis)
Voor de bergruimte vragen we € 30,00 per 3 maanden.
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ART. 6 BETALINGEN


De facturatie wordt opgemaakt door de jeugddienst. De betalingen dienen te gebeuren op de financiële
dienst van het gemeentebestuur.

ART. 7 RESERVATIES


Alle aanvragen en reservaties dienen te gebeuren via Ticketgang.

ART. 8 AANSPRAKELIJKHEID






De verantwoordelijke van de band is aansprakelijk voor aangebrachte schade aan de ruimten, zowel door
hemzelf aangebracht of door andere leden van de groep. Indien de huurder bij het betreden van de
ruimte vernielingen en/of verdwijningen in het lokaal vaststelt, dient hij/zij onmiddellijk de
jeugddienst/conciërge hiervan op de hoogte te brengen.
De huurder mag in geen enkel geval onderverhuren of het lokaal laten gebruiken door derden.
Bij diefstal van persoonlijke apparatuur kan de jeugddienst niet aansprakelijk gesteld worden.
Het gemeentebestuur van As heeft het recht om op elk moment het lokaal binnen te komen en toezicht te
houden op de naleving van dit reglement.
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