HUISREGELS OEFENRUIMTE

Artikel 1: de oefenruimte
1.3.1. De huurder kan alleen bezoekers toelaten na overleg met en door de sleuteldienst. Er
worden maximaal 2 bezoekers per huurder toegelaten.
1.3.2. De huurder gebruikt de oefenruimte alleen voor het doel waarvoor deze beschikbaar is
gesteld (geen onderverhuur, lesgeven en/of andere commerciële doeleinden).
1.3.3. De huurder houdt de deuren zoveel mogelijk gesloten en zal het max. toegestane aantal
dB's niet overschrijden. Bij, door Hedon geconstateerde, al of niet meetbare, overlast
dient deze overlast direct tot een minimum te worden beperkt.
1.3.4. Er mag niet gerookt worden in de oefenruimtes en in de hal. Roken kan in de daartoe
bestemde rookruimte.
1.4.1. De huurder levert de oefenruimte schoon op. Lege flesjes en glazen worden door de
huurder meegenomen. Overtreding kan inhouden dat de oefenovereenkomst per direct
door Hedon wordt opgezegd of er volgt een waarschuwing en wordt er eventueel een
schoonmaakvergoeding in rekening gebracht.

Artikel 2: de apparatuur
2.1.
2.2.

De huurder zal, voorafgaand aan het oefenen moeten controleren of alle gehuurde
apparatuur aanwezig is.
De huurder (vertegenwoordiger) is verantwoordelijk voor het goed achterlaten van alle
apparatuur. Dit geldt ook voor de opstelling van de gehuurde apparatuur. Bij het op
orde brengen van, vermissing van en/of schade aan de apparatuur zullen de kosten
worden verhaald op de huurder.

Artikel 3: algemeen
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Iedere huurder zal zich houden aan de in het gebouw van Hedon geldende huisregels.
Tevens verklaart zij zich niet schuldig te maken aan discriminerende en/of racistische
uitlatingen (of uitlatingen welke als zodanig kunnen worden opgevat). Dit geldt ook voor
het beoefenen en ten gehore te brengen repertoire. Bij overtreding volgt directe
ontzegging van de toegang tot het gebouw van Hedon.
Hedon is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor vermissing en/of beschadiging van,
zich in het pand van Hedon bevindende, bezittingen van de huurder. De huurder kan
hier zelf een verzekering voor afsluiten. Hedon beschikt over een uitgebreide
alarminstallatie.
De huurder is verantwoordelijk voor door haar toegebrachte schade aan en/of aan haar
toe te rekenen verdwijning van bezittingen van Hedon, ook wanneer deze te wijten zijn
aan meeoefenende- of aanwezige muzikanten en/of bezoekers. Hieronder valt ook het
aanbrengen van stickers, posters en opschriften op kasten, muren, deuren ed. (zie ook
artikel 2). Eventuele kosten zullen door de huurder moeten worden voldaan.
Indien deze voorwaarden in bepaalde omstandigheden geen uitkomst bieden, wordt
een beslissing genomen door het bestuur van Hedon.

