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Stichting

Web site: www.mkdebosuil.nl
Email: info@mkdebosuil.nl
Bankrekeningnummer: 1769.67.303
KvKnummer: 12050218

Huisreglement Stichting Muziekkollektief De Bosuil
Dit huisreglement behoort bij en is een ondeelbaar onderdeel van de gebruikersovereenkomst
tussen de gebruikers en de stichting MUZIEKKOLLEKTIEF DE BOSUIL.
1.

Alle aangesloten bands/muzikanten, zijnde de gebruikers, dienen zich te houden aan de
door het bestuur gestelde regels, eisen, beperkingen en verdere bepalingen die zijn
verbonden aan het lidmaatschap, en zijn vermeld in de gebruikersovereenkomst, dit
huisreglement, gebruiksaanwijzingen m.b.t. de apparatuur en de mededelingen op het
prikbord.

2.

Het bestuur heeft het recht het reglement tussentijds te wijzigen. De leden worden dan
hierover ten spoedigste ingelicht.

Lidmaatschap
3.

Het MUZIEKKOLLEKTIEF DE BOSUIL biedt de volgende services aan hun gebruikers:
a. Een verwarmde repetitieruimte met afzuiging,
b. Uitgerust met de meest elementaire apparatuur zijnde:
•
•
•
•
•
•
•

Multikanaals mixer/versterker met boxen
Microfoons met statieven
Elementair drumstel
Basversterker met speakerbox
Gitaarcombo
Losse 4x12” speakerkast
CD speler/recorder

bekkens, hi-hat clutch, snare en pedalen zelf mee te brengen
snoeren zelf mee te brengen
snoeren zelf mee te brengen
versterker zelf mee te brengen
CD’s zelf mee te brengen

c. Gebruik van een frisdrankautomaat,
d. Gebruik van het zitje,
e. Gebruik van toilet en douche.
4.

Bands die gebruik maken van de repetitieruimtes zijn niet verzekerd voor schade aan de
eigen apparatuur die wordt opgeslagen in de repetietieruimtes of opbergkasten van het
MUZIEKKOLLEKTIEF DE BOSUIL

5.

Het MUZIEKKOLLEKTIEF DE BOSUIL sluit een gebruikersovereenkomst met een band via een
contactpersoon; bands dienen één bandlid aan te wijzen die de contactpersoonrol vervult.
De contactpersoon wordt hoofdelijk verantwoordelijk gehouden voor de naleving van dit
huisreglement en de gebruikersovereenkomst en voor een tijdige contributiebetaling.

6.

De contactpersoon van de band is tevens verantwoordelijk voor goed beheer van de
sleutels (voordeur en security badge) van de repetitieruimte en eventueel de opbergkast.
De sleutels worden op naam gesteld van de contactpersoon en kunnen zonder goedkeuring
van het MUZIEKKOLLEKTIEF DE BOSUIL niet overgaan op een andere persoon of een andere
band.

7.

Indien de band de gebruikersovereenkomst met het MUZIEKKOLLEKTIEF DE BOSUIL op wil
zeggen dient dit zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden middels een email naar
info@mkdebosuil.nl. Zolang de sleutels niet zijn ingeleverd loopt de overeenkomst en dus
de betalingsverplichting normaal door. Nalatigheid in het opzeggen van de gebruikersovereenkomst is voor de verantwoordelijkheid van de contactpersoon van de band.

8.

Nieuwe/stoppende bandleden dienen ten spoedigste aan/afgemeld te worden via een email
naar info@mkdebosuil.nl. Dit geldt ook in geval van wijziging van de bandnaam.
Indien de contactpersoon van de band de groep verlaat dient de band onverwijld een nieuw
contactpersoon aan te wijzen en zal er met die nieuwe contactpersoon een nieuwe
gebruikersovereenkomst met het MUZIEKKOLLEKTIEF DE BOSUIL opgesteld worden. Zolang
dit niet gebeurd is blijft de oorspronkelijke contactpersoon hoofdelijk verantwoordelijk voor
de band.

9.

Het is niet toegestaan personen in de repetitieruimte toe te laten die niet bij de
desbetreffende band horen.

10. Het lidmaatschap van het MUZIEKKOLLEKTIEF DE BOSUIL geeft de bands de mogelijkheid om
één keer per jaar (mits er ruimte is) op te treden op het MUZIEKKOLLEKTIEF LIVE FESTIVAL in
het Muziekcentrum De Bosuil. Dit gebeurt uiteraard in overleg.
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Financiën
11. Er wordt van elke band/muzikant een borg van € 100,- verlangd. De borg kan gebruikt
worden ter dekking van eventuele financiële schade aan het MUZIEKKOLLEKTIEF DE BOSUIL
veroorzaakt door betreffende band/muzikant (zie ook punt 20). Bij het beëindigen van de
gebruikersovereenkomst wordt deze borg gerestitueerd, gesteld dat er geen financiële
verplichting van betreffende band/muzikant naar het MUZIEKKOLLEKTIEF DE BOSUIL meer
openstaat.
12. De vastgestelde contributie dient conform punt 13 betaald te worden. Bij wanbetaling
wordt men niet meer tot de repetitieruimte toegelaten. Tijdens perioden dat de band geen
gebruik maakt van de repetitieruimte, bijvoorbeeld door vakantie, dient de contributie
normaal doorbetaald te worden.
13. Bands zijn verplicht middels een automatische incasso de verschuldigde contributie te
voldoen. Contributie dient per maand vooruitbetaald te worden.
14. Als een band een van de afgesproken dagen niet kan repeteren is de contactpersoon van
de band zelf verantwoordelijk om dit tijdig te melden. Dit dient minimaal één week van
tevoren te geschieden. Er kan dan, indien mogelijk, een nieuwe afspraak gemaakt worden.
Geld wordt niet geretourneerd.
Het is de band toegestaan om van repetitieblok te ruilen met een andere band, zie
www.mkdebosuil.nl voor contactadressen. Men dient dan wel onverwijld het
MUZIEKKOLLEKTIEF DE BOSUIL in te lichten van deze verandering via een email naar
info@mkdebosuil.nl. De contactpersonen blijven hoofdelijk verantwoordelijk voor hun eigen
repetitieblok ook al repeteren ze in een ander repetitieblok.
15. Een eventuele verhoging van de contributie zal op de algemene ledenvergadering aan de
leden worden voorgelegd en ter stemming worden gebracht.

Diefstal/vernieling
16. De contactpersoon is persoonlijk aansprakelijk voor vernieling, vervuiling, beschadiging
en/of ontvreemding van goederen en/of eigendommen van het MUZIEKKOLLEKTIEF DE
BOSUIL en/of Muziekcentrum De Bosuil en/of van andere bands, aangericht tijdens het
gebruik van zijn dagdeel.
17. Tijdens de repetitie moet de buitendeur worden gesloten. Na de repetitie dienen alle
deuren, ook die naar de berging, afgesloten te worden. De contactpersoon van de band is
persoonlijk aansprakelijk bij eventuele diefstal, vernielingen of andere calamiteiten die
voortvloeien uit nalatigheid v.w.b. afsluiten.
18. Het is verboden de muren van de repetitieruimtes te bekladden. Het ophangen van posters
is toegestaan zolang het binnen het betamelijke blijft.
19. Het MUZIEKKOLLEKTIEF DE BOSUIL stelt zich niet aansprakelijk voor geleden schade en/of
ontvreemding van persoonlijke eigendommen en/of alle vormen van letsel ontstaan door
het gebruik van de repetitieruimte en/of de apparatuur.
20. Indien het MUZIEKKOLLEKTIEF DE BOSUIL of leden van het Muziekcentrum De Bosuil
geconfronteerd worden met diefstal en/of vernieling en/of harddruggebruik in de
repetitieruimtes, zitjes, toiletten en/of douches, zal in alle gevallen aangifte worden gedaan
bij de politie.
21. Bij verlies of diefstal van de sleutel(s) van de repetitieruimte of de eventuele opbergkast
dient onverwijld het MUZIEKKOLLEKTIEF DE BOSUIL verwittigd te worden via een email naar
info@mkdebosuil.nl. De kosten ter verkrijging van een nieuwe sleutel zijn €50,- per sleutel.
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Apparatuur
22. Van diverse apparatuur is een gebruiksaanwijzing aanwezig. Iedereen dient zorgvuldig en
conform de gebruiksaanwijzingen met de door het MUZIEKKOLLEKTIEF DE BOSUIL
beschikbaar gestelde apparatuur om te gaan (let op: punt 16 !). Meer informatie is te
vinden op www.mkdebosuil.nl/ repetitieruimtes.htm#apparatuur.
Na afloop van de repetitie dient men de microfoons in hun houder op de standaard te laten
en de kabel opgerold aan de standaard te hangen. De standaards dienen aan één zijde van
de repetitieruimte neergezet te worden.
Het wordt afgeraden de versterkscombo’s op een kruk te plaatsen; zorg voor een stabiele
ondergrond.
23. Bij binnenkomst in de repetitieruimte is de band verplicht een controle van de apparatuur
uit te voeren. Als er apparatuur/materialen stuk zijn/vermist worden, dient dit bekend
gemaakt te worden door een Checklistformulier in te vullen en in de ideeënbus te
deponeren. Hiermee vrijwaart een band zich voor schade die is aangericht door anderen,
omdat door de verschillende contrôles van de repetiteruimtes makkelijk te achterhalen is
wie verantwoordelijk voor is de schade.
24. Het is ten strengste verboden eventueel aanwezige apparatuur van andere bands te
gebruiken tenzij hierover duidelijke afspraken zijn gemaakt. Bij alle gevallen van diefstal of
vernieling geldt punt 20.

Algemeen
25. Het kan voorkomen dat het MUZIEKKOLLEKTIEF DE BOSUIL een beroep op een repeterende
band moet doen om gedurende een geplande repetitie de repetitieruimte te gebruiken ten
behoeve van activiteiten van het Muziekcentrum De Bosuil. Dit zal altijd in samenspraak
met de band gebeuren en er zal altijd compensatie plaatsvinden. Compensatie kan bestaan
uit:
• Het gebruik van een andere repetitieblok,
• Restitutie van evenredig deel van de contributie,
• Gratis entree bij de activiteit in Muziekcentrum De Bosuil.
26. Tijdens het daadwerkelijke repeteren dienen de geluidsvertragende binnendeuren gesloten
te zijn i.v.m geluidshinder. Dus ook de deur naar de opbergkasten!
27. Het dealen en gebruiken van drugs is in het gehele Muziekcentrum De Bosuil, inclusief de
repetitie-ruimtes van het MUZIEKKOLLEKTIEF DE BOSUIL, ten strengste verboden.
28. Het roken in de geluidswerende ruimte dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Dit i.v.m
de aantasting van de geluidswerende isolatie. Na afloop van de repetitie dient men de
asbakken te legen. Vuur doven!!
29. Bands dienen de repetitieruimte, omgeving van het gebouw en de parkeerplaats schoon en
in de originele staat achter te laten. Muziekcentrum De Bosuil zal de ruimtes een keer per
week laten reinigen.
30. Na afloop van iedere repetitie controleert de beheerder van Muziekcentrum De Bosuil
steekproefsgewijs of er gebreken zijn en of de repetitieruimte netjes wordt achtergelaten.
Bij geconstateerd wangedrag zal de contactpersoon van de band aangesproken en
verantwoordelijk gehouden worden. Bij persistent wangedrag van een band wordt de
gebruikersovereenkomst door MUZIEKKOLLEKTIEF DE BOSUIL ontbonden en wordt de toegang
tot de repetitieruimtes ontzegd.
31. Het MUZIEKKOLLEKTIEF DE BOSUIL heeft het recht op elk gewenst moment een controle van
de ruimte en apparatuur uit te voeren.
32. Men dient de opbergkasten met zorg te behandelen en intact achter te laten. Het is
verboden om de opbergkasten langs de bovenkant de benaderen.
33. De gebruikers dienen de toegangswegen rondom het gebouw van De Bosuil niet te
blokkeren. Men wordt verzocht bij voorkeur te parkeren op de parkeerplaats van het
sportpark.
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