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(voorlopige) Afspraken repetitieruimte “De Zak” JH De Redekiel vzw: januari-februari 2018 
 

De repetitieruimte “De Zak” staat open voor alle jong en lokaal talent in Maldegem. De afspraken en 
voorwaarden hieronder dienen ten allen tijde gerespecteerd te worden, zodoende een leuke en 
praktische repetitieruimte op een duurzame manier te benutten.  
 
I. ALGEMEEN 

1. De repetitieruimte mag enkel benut worden om te repeteren, het is geen feest- of 
hangruimte en er mag in geen geval gebruik gemaakt worden van de ruimte door derden. 
Bezoekers zijn uiteraard welkom, maar houden zich eveneens aan het reglement. De huurder 
is steeds verantwoordelijk voor het behouden van de netheid en eventuele schade aan de 
repetitieruimte of andere delen van het gebouw. 

2. De repetitieruimte is er in de eerste plaats voor de Maldegemse jeugd. Bands met leden 
onder de leeftijd van 25 en met inwoners van Maldegem krijgen dus voorrang bij het kiezen 
van repetitiemomenten. 

3. Het plaatsen van extra meubels of materiaal in de repetitieruimte gebeurt uitsluitend in 
overleg met de verantwoordelijke van de Redekiel. 

4. In ruil voor een set sleutels wordt een waarborg van minimum €150 betaald aan de PV of 
iemand van de RVB. Ten laatste 14 dagen na teruggave van de sleutels wordt dit bedrag 
terugbetaald. Bij schade of diefstal wordt het geraamde bedrag van de waarborg 
afgetrokken, wanneer niet degelijk gekuist wordt rekent vzw de Redekiel €25 aan per 
begonnen uur kuisen.  

5. De waarborg dient als eerste schadeloosstelling. Is het bedrag van de herstellingskosten 
en/of schadevergoedingen groter dan het bedrag van de waarborg, dan zal de invordering 
van het saldo gebeuren binnen de dertig dagen na de vaststelling van de feiten. Alle leden 
van de groep worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld. 

6. Het gebruik van drugs, misbruik van alcohol, overnachten en binnen roken is niet toegelaten. 
Het reglement moet op alle punten worden gerespecteerd. Bij overtredingen hierop wordt 
de band geschorst of eventueel uitgesloten. Het nuttigen van enkele (alcoholische) drankjes 
of snacks kan uiteraard wel, op voorwaarde dat alles achteraf wordt opgeruimd. 

7. Dit contract geldt als voorlopige versie voor de maanden januari en februari 2018. Daarna zal 
een aangepast contract worden opgemaakt op basis van de bevindingen van de eerste 
maanden.  

 
II. REPETITIERUIMTE HUREN 

8. De repetitieruimte kan gereserveerd worden voor vaste of occasionele repetitiemomenten. 
i. vaste repetitiemomenten: blokken van 4u die wekelijks worden herhaald en 

voorrang krijgen op de reservatie voor occasionele repetities. 
ii. Occasionele repetitiemomenten: onbepaalde duur en onregelmatig. De 

repetities kunnen maximaal 1 maand op voorhand worden vastgelegd. 



9. Per groepslid wordt een vaste kost van € 5 per maand aangerekend. Er wordt minimaal €20 
per maand betaald per groep voor de vaste repetitiemomenten. Een groep van 4 muzikanten 
betaalt dus evenveel als een duo. Occasionele repetitiemomenten zijn gratis voor de vaste 
gebruikers van de repetitieruimte. 

10. Wanneer men de ruimte eenmalig wil huren op een tijdstip buiten de vaste 
repetitiemomenten, wordt een kost van € 5 per groepslid aangerekend. 

11. Het opgemaakte huurcontract wordt ondertekend door een groepslid ouder dan 18 jaar, het 
reglement wordt door alle groepsleden ondertekend. Indien niemand meerderjarig is dan 
wordt het contract ondertekend door een ouder of voogd. 

12. De groepsleden geven een geldig mailadres door, waarna ze worden toegevoegd aan een 
online-agenda die voor alle gebruikers van de repetitieruimte raadpleegbaar is. Bij 
occasionele repetitiemomenten stuurt men maximaal een maand en minimaal 3 dagen op 
voorhand een mail naar de verantwoordelijke zodat dit moment op de agenda kan worden 
geplaatst. Repeteren op andere uren dan aangegeven is niet toegelaten. 

13. In de repetitieruimte zijn enkele afsluitbare kasten voorzien waarin men het eigen materiaal 
kan opbergen. Voor de huur van een kast wordt €10 per maand aangerekend. Voor groepen 
van 5 personen is de prijs €5, voor groepen vanaf 6 personen is de huur van een kast gratis. 

 
III. VERANTWOORDELIJKHEDEN 

14. De groepsverantwoordelijke verbindt zich ertoe om elke verandering in de samenstelling van 
de groep zo snel mogelijk mee te delen via de contactgegevens van de verantwoordelijke. 

15. Elke groep is verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal. JH-JOC De Redekiel vzw is niet 
verantwoordelijk voor ongevallen of diefstal. Daarnaast behoudt het jeugdhuis zich het recht 
om video-surveillance te installeren aan de ingang van de repetitieruimte. 

16. Na de repetitie wordt de ruimte opnieuw in de staat gebracht waarin ze werd aangetroffen 
en worden de deuren gesloten. Schade en dergelijke meer worden voorafgaand aan de eigen 
repetitie gemeld aan de verantwoordelijke of de beroepskracht van de Redekiel. Wanneer er 
een vuile of beschadigde repetitieruimte wordt aangetroffen zonder dat wij daarvan op de 
hoogte werden gesteld, worden de kosten voor kuis en herstellingen automatisch op de 
laatste gebruiker verhaald. De Redekiel zorgt voor een vuilbak en kuisgerief aanwezig in het 
lokaal. 

17. De groep zorgt ervoor dat er geen onnodige geluidsoverlast is voor de andere gebruikers in 
het gebouw en respecteert de andere activiteiten. Bij problemen contacteer je de 
verantwoordelijke van de Redekiel. 

18. Voor alle vragen en/of communicatie met JH de Redekiel wendt men zich tot het mailadres 
dezak@redekiel.be. In de repetitieruimtes worden ook telefoonnummers opgehangen die bij 
nood kunnen worden gebruikt. 

19. Betalingen voor occasionele repetitiemomenten gebeuren in overleg met de 
verantwoordelijke. De vaste gebruikers zorgen ervoor dat de betaling is gebeurd voor de 15de 
van elke begonnen maand. Een opzeg dient te gebeuren voor het einde van de maand. Bij 
het begin van een nieuwe maand wordt de volledige huurprijs opnieuw aangerekend.  

 
 
 
 

Naam van de groep: 

Gegevens meerderjarige groepsverantwoordelijke 

Naam: ………………………………………………………… Geboortedatum: …………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GSM: ………………………………………………………………  email:…………………………………………………… 

mailto:dezak@redekiel.be


Gegevens van de andere groepsleden 
 

Naam: ………………………………………………………… Geboortedatum: …………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GSM: ………………………………………………………………  email:…………………………………………………… 

 

Naam: ………………………………………………………… Geboortedatum: …………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GSM: ………………………………………………………………  email:…………………………………………………… 

 

Naam: ………………………………………………………… Geboortedatum: …………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GSM: ………………………………………………………………  email:…………………………………………………… 

 

Naam: ………………………………………………………… Geboortedatum: …………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GSM: ………………………………………………………………  email:…………………………………………………… 

 

Naam: ………………………………………………………… Geboortedatum: …………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GSM: ………………………………………………………………  email:…………………………………………………… 

 

Naam: ………………………………………………………… Geboortedatum: …………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GSM: ………………………………………………………………  email:…………………………………………………… 

 

De groepsverantwoordelijke verklaart zich hierbij akkoord met bovenstaande voorwaarden voor 
het huren van repetitieruimte “De Zak”.  
 
Vast/occasioneel repetitiemoment: ……………………………………………… (dag) ……………………………………….. (uur) 
 
 
Voor akkoord: 
 
 
 
 
 
…………………………        ………………………… 
De organisator        Voor JH-JOC De Redekiel vzw 


