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1. De ruimte is netjes en opgeruimd bij uw aankomst, wij verwachten dat ook zo is bij uw vertrek:
• Afwas (tassen, glazen, …) in de afwasbox.
• Lege flesjes drank in de lege bakken.
• Afval in de vuilbak.
• Alle gebruikte materialen (kabels, micro’s, drum, …) achterlaten op dezelfde plaats en in
dezelfde staat.
• Gemorste dranken en voedsel opgekuist.
Indien de ruimte niet net en opgeruimd wordt achtergelaten, zal een forfait van € 15 incl. BTW worden
aangerekend.

2. Alle deuren steeds sluiten gedurende de repetitie.
3. Er geldt een totaal rookverbod in de ruimtes en gebouwen.
4. Sigarettenpeuken worden in de asbakken gegooid.
5. Geen eigen dranken nuttigen.
6. Schade en/of defecten worden aan ons gesignaleerd.
7. Gebruik voor uw sanitaire stops enkel en alleen onze toiletten.
8. Jullie zijn welkom in de gereserveerde ruimte 10 minuten voor het startuur van de eerste sessie.
9. De ruimte(s) en het terrein verlaten tot een half uur na het einduur van de laatste sessie.
10. Op het terrein geldt een snelheidsbeperking van 5km/u, dit voor veiligheid van eenieder.
11. Gereserveerde sessie(s) kunnen tot 1 week op voorhand geannuleerd worden, nadien worden deze
aangerekend.
12. Opties op sessies zijn 2 dagen geldig.
13. De volledige rekening wordt aan het einde van de sessie(s) cash of met bancontact voldaan, tenzij
anders overeengekomen.
14. Catering graag tijdig doorgeven (daar er met dagverse producten wordt gewerkt is het dikwijls niet
haalbaar om dit bv. 1 uur op voorhand door te geven).
15. Parkeren op de daarvoor voorzien plaats (grind!).
16. Het achterlaten van materiaal is op eigen risico.
17. Niet inbegrepen in de huurprijs van de ruimte: maken van opnames, kopies, batterijen, verregaande
technische ondersteuning.
18. Inbegrepen in de huurprijs: opstarten van de repetitie (30 min.: aansluiten instrumenten / uitleg)
Extra tijd wordt in rekening gebracht aan € 20 incl. BTW per begonnen halfuur.
19. Overuren (extra uren buiten de gereserveerde sessies) worden in rekening gebracht aan:
• R1: € 10 incl. BTW per begonnen uur
• R2: € 15 incl. BTW per begonnen uur
Het gebruik van onze ruimtes betekent het aanvaarden van ons huisreglement!
Bedankt voor jullie begrip en het navolgen hiervan.
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