Huurreglement van The Music Space.
Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017. De huurder verklaart zich akkoord met deze
voorwaarden door gebruik te maken van de oefenstudio van de verhuurder. Het is verhuurder
toegestaan deze voorwaarden op elke moment eenzijdig te wijzigen. Aan de huurder wordt deze
wijziging gemeld.

Verhuurder
The Music Space met al haar apparatuur die in eigendom is, Ravellaan 96, 3533JR Utrecht en
Archimedeslaan 16, 3584BA Utrecht en die bereid is deze ter beschikking te stellen aan derden.
Huurder is degene die een oefenstudio wil gebruiken en dit via www.themusicspace.nl aan
verhuurder kenbaar maakt.
Verantwoordelijkheden
De huurder is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor zijn activiteit (inhoud / organisatie /
participanten). De huurder gaat als een goed en zorgvuldig huisvader om met de oefenstudio en
de aanwezige apparatuur. De huurder is verantwoordelijk voor alle door hem en/of zijn publiek
veroorzaakte schade, zowel jegens derden als jegens de verhuurder (m.n. schade aan en in de
door hem gehuurde ruimtes, aanwezige apparatuur en directe toegangsruimten). De huurder is
verantwoordelijk voor alle materiaal dat hij meebrengt en is verplicht dit onmiddellijk na de
beëindiging van de huurperiode te verwijderen. Tevens is de huurder verplicht de gehuurde ruimtes
op de overeengekomen eindtijd te verlaten. De huurder volgt de instructies van verhuurder dan wel
haar medewerkers stipt op. Verhuurder draagt zorg dat huurder gebruik kan maken van de
gehuurde en compleet ingerichte oefenstudio.
Bij de standaarduitrusting van de oefenstudio behoren: 1 5-delig drumstel (snare, 2 racktoms,
floortom, bassdrum) met kruk, drumpedaal, hihatpedaal en 3 bekkenstandaards; 1 basversterker, 2
gitaarversterkers, 1 zanginstallatie (mixer en 2 actieve luidsprekers), plus 3 of 5 microfoons (al
naar gelang het type ruimte) met toebehoren en voetschakelaars voor de gitaarversterkers. Het is
de huurder niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder apparatuur uit een andere
oefenstudio te pakken. Verhuurder draagt zorg voor het beschikbaar zijn van alle standaard
apparatuur. Verhuurder is verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen en het voldoen aan
brandveiligheidvoorschriften en milieuvoorschriften.

Vooraf
De huurder maakt een online reservering bij de website van verhuurder voor de huur van de
oefenstudio onder achterlating van een naam, voornaam, telefoonnummer en email adres,
waaronder de contactpersoon bereikbaar is. Verhuurder bevestigt de huurperiode en de
overeengekomen huurprijs in het reserveringssysteem. De reservering is pas definitief na
bevestiging per email.

Het staat de verhuurder vrij een ieder te weigeren een oefenstudio te (laten) gebruiken zonder
daarvoor een geldige reden op te geven.
Gebruik van de oefenstudio
De gehuurde ruimte mag alleen gebruikt worden als oefenstudio voor muziek, tenzij anders door
verhuurder schriftelijk is toegestaan.
Het gebruik van thee en koffie is onbeperkt en kosteloos voor de huurder. Huurder is er zelf
verantwoordelijk voor dat de ruimte waar koffie en thee genuttigd worden netjes worden
achtergelaten.
Het is mogelijk dat in de gehuurde oefenstudio niet de standaarduitrusting, zoals per ruimte
vastgelegd, aanwezig is wegens reparatie aan of uitvallen van de standaardapparatuur. De
huurder treedt die dag in overleg met een (vertegenwoordiger van) verhuurder over het oplossen
van deze tijdelijke (onvoorzienbare) situatie. De huurder heeft in dat geval geen recht op
verrekening met de overeengekomen huurprijs, tenzij dat is overeengekomen met de
(vertegenwoordiger van) verhuurder.
Huur kastruimte
Indien sprake is van de huur van kastruimte, dan geschiedt dit volledig op risico van de huurder.
Huurder dient zelf voor eventuele verzekering van in de kast opgeslagen apparatuur zorg te
dragen.
Huur van kastruimte is niet bij alle oefenstudio’s mogelijk.
Betaling
Betaling gebeurt online op www.themusicspace.nl via Ideal of per overboeking. Of per
bankoverschrijving. Contante betaling en betaling met Pin zijn niet mogelijk. Huurder krijgt de
factuur en betaal instructies per email opgestuurd.

Toegang en codesloten
De oefenstudio’s zijn onbemand. Alle studio’s zijn voorzien van codesloten, daarmee kan huurder
zelf toegang krijgen tot de studio’s. Op de dag van de reservering krijgt huurder via sms of email
de relevante codes doorgestuurd. Huurder is verantwoordelijk voor het goed afsluiten van de
studio na gebruik en bij vertrek.

Annuleren en wijzigen
Annuleren en wijzigen van de reservering kan kosteloos tot 24 uur voor het begin van de
reservering. Annuleren kan alleen per email naar info@themusicspace.nl met vermelding van
rekeningnummer en naam rekeninghouder van huurder. Als de annulering binnen deze periode
wordt gedaan, wordt het volledige bedrag naar de opgegeven bankrekening geretourneerd.
Als er minder dan 24 uur voor het begin van de reservering wordt geannuleerd, dan wordt het
volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht.

