Reglement repetitieruimte GC de Zandloper
Art 1. Deze huisregels gelden voor iedereen die gebruik maakt van de repetitieruimte van GC de Zandloper en sluiten aan bij de
huurovereenkomst. Gebruikers worden geacht dit reglement te kennen en te respecteren.
Art 2. De groepen die gebruik maken van de repetitieruimte duiden één groepsverantwoordelijke aan. Hij / zij is minstens 18
jaar oud. Indien alle leden minder dan 18 jaar zijn, moet één van de ouders van de groep als verantwoordelijke optreden.
Hij / zij fungeert als contactpersoon voor briefwisseling, contracten, rekeningen en juridische geschillen. Hij / zij bezorgt
GC de Zandloper de namen, adressen en telefoonnummers van alle groepsleden.
Openingsuren en sluitingsperioden
Art 3. De repetitieruimte is beschikbaar tijdens de openingsuren en -dagen van GC de Zandloper. Openingsuren:
maandag-vrijdag: 11.00 uur – 23.00 uur (blokken van drie uur: 11 tot 14u / 14 tot 17u / 17 tot 20u / 20 tot 23u)
zaterdag:
11.00 uur – 17.00 uur (blokken van drie uur: 11 tot 14u / 14 tot 17u)
zondag:
11.00 uur – 17.00 uur (blokken van drie uur: 11 tot 14u / 14 tot 17u)
Art 4. De repetitieruimte wordt verhuurd aan groepen of individuen in blokken van drie uur. In deze tijd zijn opbouw- en
opruimtijd inbegrepen. Een repetitieblok kost €15. Vanaf reservatie van 10 blokken, betaal je €8 per blok.
Art 5. De sleutel van de repetitieruimte en de buitendeur wordt op weekdagen tussen 9u en 17u afgehaald aan het onthaal van
GC de Zandloper. Na 17u en in het weekend wordt de sleutel afgehaald bij de conciërge. Na afloop van de repetitie
worden de sleutels afgegeven aan het onthaal van GC de Zandloper, de conciërge of diens vertegenwoordiger.
Reservatie, betaling en annulatie
Art 6. Iedere aanvraag tot reservatie gebeurt schriftelijk, per e-mail of fax of ter plaatse aan het onthaal van GC de Zandloper.
Art 7. Repetitie-uren worden definitief vastgelegd in het contract, dat geldig is na ondertekening door de
groepsverantwoordelijke en GC de Zandloper. Eventuele uitzonderingen worden enkel toegestaan mits schriftelijke
overeenkomst met GC de Zandloper (bv via e-mail).
Art 8. De eerste repetitie wordt aangevat na het betalen van de volledige waarborg van €200.
Art 9. De factuur dient binnen de dertig dagen na factuurdatum betaald te worden. Nalatigheid bij het betalen van de factuur
geeft aanleiding tot het vorderen van de wettelijke nalatigheidsintresten, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
Bij verzuim van betaling verliest de gebruiker de aanspraak op de ruimte.
Art 10. Annuleren kan tot 7 dagen voor het geboekte repetitiemoment. Dit gebeurt schriftelijk (per e-mail of fax). Wie nadien een
repetitie wil annuleren moet de huur toch betalen.
Art 11. GC de Zandloper behoudt zich het recht aanvragen te weigeren.
Materiaal
Art 12. Iedere gebruiker van de repetitieruimte is verantwoordelijk voor het materiaal dat door GC de Zandloper ter beschikking
gesteld wordt. Een gedetailleerde lijst van het materiaal bevindt zich in de repetitieruimte.
Art 13. Bij elke repetitie wordt het aanwezige materiaal door de gebruiker gecontroleerd. Eventuele gebreken aan het lokaal, het
materiaal of meubilair of defecten van alle aard moeten onmiddellijk gesignaleerd worden aan het onthaal van GC de
Zandloper, de conciërge of diens vertegenwoordiger. De laatste gebruiker is verantwoordelijk voor achteraf vastgestelde
gebreken.
Art 14. GC de Zandloper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiaal dat achtergelaten wordt door een huurder, voor
diefstal noch voor beschadigingen.
Art 15. Vandalisme of diefstal heeft onmiddellijke stopzetting van de repetitie en het einde van dit contract tot gevolg.
Huisregels
Art 16. Bij het verlaten van het lokaal worden de buitendeur en de deur van de repetitieruimte steeds afgesloten met de sleutel.
Alle apparatuur wordt uitgeschakeld.
Art 17. Het is verboden drank of eten mee te nemen in de ruimte. Het lokaal dient netjes achtergelaten te worden. Afval hoort in
de vuilbak.
Art 18. GC de Zandloper is een rookvrij gebouw, bijgevolg ook de repetitieruimte.
Art 19. Omwille van de geluidsdichte structuur moeten de deuren altijd volledig gesloten zijn.
Art 20. Om veiligheidsredenen worden er niet meer dan 8 personen in de repetitieruimte toegestaan.
Art 21. Het is ten strengste verboden deuren, muren, vloeren en panelen te benagelen, te beplakken, te beschrijven en / of te
beschilderen.
Art 22. De huisregels geafficheerd in de repetitieruimte maken integraal deel uit van dit reglement.
Art 23. Het niet naleven van deze voorwaarden kan voor de gebruikers een tijdelijk tot definitief toegangsverbod tot gevolg
hebben.
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