Repetitievoorwaarden en Huisregels van Stichting Newz.
Art. 1 Doelstellingen;
De repetitieruimtes zijn bestemd voor de actieve muziekbeoefening in groepsverband of individueel.
Art. 2 Reserveringen;
Een repetitieruimte kan alleen gehuurd worden op losse verhuurbasis (per keer) of op 1 of 2 wekelijkse basis.
Art. 3 Openingstijden;
ochtend: 09:30 uur tot 13:30 uur
middag: 14:00 uur tot 18:00 uur
avond: 19:00 uur tot 23:00 uur
De repetitieruimtes zullen maximaal 15 minuten vóór aanvang van het dagdeel geopend worden. Uiterlijk 15 minuten ná het einde
dagdeel is de repetitieruimte leeg en netjes achtergelaten. Blijkt bij controle dat de repetitieruimte niet in dezelfde opstelling is terug
gebracht krijgt u een waarschuwing. Bij 3 waarschuwingen kunnen wij helaas geen repetitieruimte meer bieden.
Art. 4 Tarieven/betaling/annulering;
Aantal m² per repetitieruimte is variabel.
Kosten/Betaling: € 30,50 (incl. btw) per repetitieruimte.
Wanneer betalen: Voor of ná aanvang van de repetitie contant of op rekening.
Annulering: Uiterlijk 3 dagen voor de gereserveerde repetitiedatum. Is dit korter (bijv. 1 of 2 dagen) dient de huur alsnog betaald te
worden. Annuleringen kun je doorgeven via 013-4684502 of 06-22923851 bij geen gehoor altijd één van de voice-mails inspreken
of een smsje sturen of via email info@stichtingnewz.nl een bericht sturen.
De bands die 1-of 2wekelijks gebruik maken van een repetitieruimte dienen bij de allereerste reservering een borg te betalen van
€30,50. Deze borg ontvangt u retour bij opzeggen.
Art. 5 Huurder;
Iedere band is verplicht een bandlid aan te wijzen als contactpersoon. Deze persoon, ouder dan 18 draagt namens de band zorg
voor het betalen van de huur. Indien de band enkel bestaat uit personen jonger dan 18 jaar, dan dient de band een volwassene
(ouder, verzorger) aan te duiden als contactpersoon.
Elk bandlid blijft echter onverminderd individueel verantwoordelijk voor de gang van zaken met betrekking tot de betaling van de
huur en is persoonlijk (bij minderjarigheid: de ouder) aansprakelijk in geval van schade toegebracht aan de repetitieruimte/het pand.
Deze persoon is, indien dit van toepassing is, eveneens verantwoordelijk voor het geluidsniveau binnen en buiten de repetitieruimte/het pand. Hiertoe moet men steeds alle deuren en tussendeuren gesloten houden en de geluidsproductie op een aanvaardbaar
niveau houden.
Art. 6 Aansprakelijkheid;
De huurder is aansprakelijk voor aangebrachte schade aan de repetitieruimte, zowel door hemzelf aangebracht of door andere
leden van de band. Indien de huurder bij het betreden van de repetitieruimte vernielingen in en/of verdwijningen uit de repetitieruimte vaststelt, dient hij/zij onmiddellijk de beheerder hiervan op de hoogte te brengen. De huurder mag in geen enkel geval onderverhuren of de repetitieruimte laten gebruiken door derden. Bij diefstal van persoonlijke apparatuur kan Stichting Newz niet aansprakelijk gesteld worden, maar wordt er wel onmiddellijk een onderzoek en een proces verbaal van diefstal opgesteld door de
hiervoor bevoegde instanties. Bij diefstal van apparatuur of overige spullen van Stichting Newz wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld.
Eén of twee bezoekers zijn welkom en vallen onder de verantwoordelijkheid van degene die de bezoekers uitgenodigd
heeft. Indien er meerdere bezoekers komen, gelieve dit eerst te overleggen met de beheerder.
Art. 7 Koffer;
Vóór aanvang van de repetitie haalt u de koffer van de desbetreffende gehuurde repetitieruimte op. Deze koffer is van te voren
door ons gecontroleerd en bevat standaard:
4 microfoons
4 vleugelmoeren
8 viltjes
4 beschermhulsjes
1 hihat viltje
1 zilverkleuring metalen plaatje
1 cluch
Ná de repetitie dient deze koffer met de volledige inhoud weer ingeleverd te worden.
Eventuele ontbrekende of beschadigde onderdelen dienen door u vergoed te worden (zie prijslijst in de koffer).
Art. 8 Leiding/Gedrag;
1.
Gebruikers en/of bezoekers dienen te allen tijde aanwijzingen van de leiding van Stichting Newz op te volgen.
2.
De leiding van Stichting Newz behoudt zich het recht voor bagage te controleren.
3.
Bij geconstateerd wangedrag kan de leiding van Stichting Newz de betreffende personen de toegang tot het pand
ontzeggen.
4.
Iedere aanwezige in de gehuurde repetitieruimtes moet op verzoek van verhuurder zijn/haar identiteitsbewijs laten zien.
5.
Het gebruik van discriminerende/racistische teksten is verboden. Dit zelfde geldt voor discriminerend/racistisch gedrag.
6.
Nooduitgangen en brandblusapparatuur dienen te allen tijde vrij te blijven voor eventuele noodgevallen.

Art. 9 Parkeren;
Het parkeren van de auto's dient aanééngesloten, vóór het pand óf tegenover het pand met huisnummer 33 te gebeuren. Mocht
er geen plaats zijn dan kan er 50 meter verderop geparkeerd worden bij voormalig pand van It's Electronics. Het parkeren voor een
oprit/hekwerk met de vermelding: niet of verboden te parkeren spreekt voor zich. Voor het parkeerbeleid zullen waarschuwingen
gegeven worden. Bij 3 waarschuwingen kunnen wij helaas geen ruimte meer bieden.
Fietsen dienen in de daarvoor bestemde fietsenrekken of daarnaast op de binnenplaats gestald te worden.
Art. 10 Drugs;
Het gebruik en de handel in zowel soft als harddrugs is bij Stichting Newz verboden.

Art. 11 Roken;
Met ingang van 1 juli 2009 is het verboden te roken in en om de repetitieruimtes zoals ook in de muzikantenkantine.
Art. 12 Afval;
U komt in een schone, opgeruimde repetitieruimte. Wij willen iedereen vragen eventuele blikjes e.d. na de repetitie zelf in de vuilnisbak te gooien. Tevens verzoeken wij u buiten op straat, de binnenplaats, in de wei, in de tuin en in de buurt van Stichting Newz
geen (zwerf)afval weg te gooien, hiervoor zijn op de binnenplaats genoeg mogelijkheden.
Art. 13 Afwassen;
Afwassen doen wij voor u, maar we stellen het erg op prijs als u de bekers en kopjes even netjes bij elkaar zet in de daarvoor
bestemde "vieze kopjesbak".
Art. 14 Geluidsoverlast;
Zodra er geluid geproduceerd wordt dienen alle sluisdeuren gesloten te zijn. Hierop wordt door ons streng gecontroleerd. Het onnodig vaak openen en open laten staan van deuren wordt door ons niet geaccepteerd en krijgt u een waarschuwing. Bij 3 waarschuwingen kunnen wij helaas geen ruimte meer bieden. Dit alles i.v.m geluidsoverlast in de directe omgeving.
Art. 15 Verlaten van het pand;
Uiterlijk om 23.30uur dient de binnenplaats en de voorkant van het pand verlaten te zijn. Ná 23.15uur worden er geen consumpties/ versnaperingen meer verstrekt.
Om geluidsoverlast in de buurt te voorkomen, verzoeken wij alle muzikanten zonder enig rumoer, hard te praten/gillen, zonder
harde autoradio's, piepende banden en claxons de straat te verlaten. M.a.w ná 23.00uur het pand en buiten op straat in stilte verlaten.
Art. 16 Defecten;
Eventuele defecten aan apparatuur of kabels s.v.p. zo spoedig mogelijk melden zo dat wij dit snel weer op kunnen lossen. Het is
niet toegestaan de in de oefenruimtes aanwezige apparatuur naar andere oefenruimtes te verplaatsen.
Art. 17 Airconditioning/verwarming;
Alle repetitieruimtes zijn voorzien van airconditioning/verwarming. Deze kan op verzoek door ons aan- en uitgezet worden.
Art. 18 Regels;
Repetitievoorwaarden zijn voorwaarden en geen discussiepunten. Door te reserveren en daadwerkelijk te oefenen bij Stichting
Newz, gaat u automatisch akkoord met bovengenoemde repetitievoorwaarden en huisregels. Bij overtreding kunt u geweigerd worden.
Art. 19 Bevoegdheid;
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden de voorwaarden bepaald door de leiding van Stichting Newz.

