ALGEMENE VOORWAARDEN OEFENRUIMTES POPPODIUM GRENSWERK
Het huren van een ruimte
Voordat je gebruik kan maken van de oefenruimtes bij Poppodium Grenswerk dien je:
·
Je te hebben geregistreerd op oefenruimteslimburg.nl
·
Je account te hebben geactiveerd (check hiervoor de bevestigingsmail)
·
Je bestelling te hebben afgerond
·
Om de toegangscode voor de oefenruimte te ontvangen stuur je na je
reserveringsbevestiging te hebben ontvangen een mail naar repetitie@grenswerk.nl, dit
doe je minimaal 24 uur van te voren.
·
Het huren van een repetitieruimte kan tot 24 uur van te voren (het is momenteel niet
mogelijk om een repetitieruimte voor dezelfde dag te boeken).
*Om het reserveren van een repetitieruimte makkelijker te maken werken aan een nieuw
systeem. We hopen dit in de eind 2022 uit te kunnen rollen.
Aansprakelijkheid
Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade en ongevallen die tijdens het gebruik van
oefenruimte en apparatuur, of als gevolg daarvan ontstaan.
Bij aanvang van de repetitie dient de gebruiker de ruimte te controleren op aanwezigheid en
deugdelijkheid van alle apparatuur(waar van toepassing)
In geval ruimtes zich niet in deugdelijke toestand bevinden of als er zaken vermist zijn, dan dient
de gebruiker dit direct te melden met datum en tijd via mail aan repetitie@grenswerk.nl
Deur Codes
Om toegang te krijgen tot Grenswerk en de gehuurde oefenruimte dien je een oefenruimte te
reserveren én een toegangscode aan te vragen.
Een oefenruimte reserveer je via oefenruimteslimburg.nl, na je reservering stuur je een mail naar
repetitie@grenswerk.nl om een toegangscode aan te vragen (doe dit minimaal 24 u van te voren
zodat onze beheerder de tijd heeft om te reageren op deze mail).
Na 00:15 uur wordt het toegangscode's geblokkeerd waardoor je niet meer naar binnen of
buiten kan. Zorg dus dat je op tijd het pand verlaat.
Betalingen
Bij het boeken van een enkele sessie betaal je bij het afronden van je bestelling op
www.oefenruimteslimburg.nl
Apparatuur
De verhuurder voorziet de ruimtes van de apparatuur zoals omschreven per locatie, te vinden op
de website van Poppodium Grenswerk. Het is mogelijk dat er tijdelijk andere, vervangende
apparatuur aanwezig is vanwege onderhoud en/of reparatie.
Zie opmerkingen over aansprakelijkheid, hierboven.
Bij twijfel over gebruik van de apparatuur mail je de beheerder via repetitie@grenswerk.nl.
Annuleren
Een geboekte sessie kan niet geannuleerd worden. Kan een repetitie geen doorgang vinden
door zéér bijzondere omstandigheden, neem dan contact op met repetitie@grenswerk.nl.
Bij het annuleren van een sessie geef je iemand anders de mogelijkheid om het vrijgegeven blok
te huren. Er zal geen restitutie plaats vinden van de huur.
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Algemeen
Een blok bestaat uit een tijdvak van opeenvolgende uren. De actuele beschikbare blokken
kunnen opgevraagd worden via www.oefenruimteslimburg.nl.
De geldigheid van de code wordt zo ingesteld dat de huurder 30 minuten voor tot 30 minuten
na het gehuurde blok toegang heeft.
Voor een huurder van een ruimte is niet toegestaan zich in de periode van 00:30 uur tot 8:30
Indien blijkt dat een huurder misbruikt maakt door zich buiten de door hem/haar gehuurde
blokken toegang te verschaffen of zich in vertrekken op te houden, dan kan er na een officiële
waarschuwing besloten worden door de verhuurder om het contract eenzijdig op te zeggen en
een gebiedsverbod voor de repetitieruimtes op te leggen.
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Regels
• Roken is verboden in en om de oefenruimtes (en de rest van het pand);
• Indien je de backline verplaatst/aanpast dien je deze weer neer te zetten en aan te sluiten
op de manier zoals het stond;
• Aanzetten/uitzetten van zanginstallatie dient te geschieden volgens de instructie
• Het is niet toegestaan feesten of bijeenkomsten te organiseren in de oefenruimtes. Max
toegestane personen in de Band ruimtes is 8 per. en in de DJ ruimte 3 pers.
• Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank of drugs mogen de toegang worden
geweigerd.
• Wapens en voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden zijn verboden.
• Gebruik en handel in soft, en hard drugs is verboden.
• Huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van ons caf en het terras.
• Instructies van het Grenswerk personeel dienen direct opgevolgd te worden in het belang
van uw eigen veiligheid.
• Ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, wordt absoluut niet getolereerd. Onder
ongewenst gedrag verstaat Grenswerk onder andere: racistische, fascistische, seksistische,
beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en/of
agressief gedrag, vernielingen en geweld.
• De bezoekers en gebruikers van de oefenruimtes van Grenswerk stemt ermee in dat
beveiliging camera’s en/of fotografen beeldopnamen van hem of haar kunnen maken. Bij
calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan
derden.
• Bij overtreding van de regels wordt toegang ontzegd, zonder restitutie van huurkosten. Bij
overtreding van de huisregels kan een lokaalverbod worden opgelegd.

