
REGLEMENT REPETITIERUIMTES WAREGEM  

  

1.)  De repetitieruimtes worden uitgeleend aan muziekgroepjes uit Waregem, dit betekent 

dat er zeker één Waregemse muzikant in het groepje speelt.  

  

2.)  Er is een permanente waarborg van iedere muziekgroep aanwezig op de jeugddienst. 

Deze bedraagt 50 euro als waarborg voor het lokaal en de sleutel.  

  

3.)  Ieder groepje krijgt 1 sleutel van het lokaal en 1 sleutel van hun kast in bruikleen. 

Deze sleutels blijven eigendom van Stad Waregem en mogen door de groep niet worden 

bijgemaakt en/of doorgegeven aan derden. Bij verlies van deze sleutel zal de gebruiker 

instaan voor alle kosten nodig voor de vervanging van de sloten en bijmaken van 

bijhorende sleutels.         

  

4.)  De gebruiker sluit bij het verlaten van de ruimte alle deuren goed af om inbraken te 

voorkomen. Het stadsbestuur is niet verantwoordelijk voor diefstal.                                                                                                                                                                                       

5.)  Het klein onderhoud zoals opruimen van het lokaal gebeurt na gebruik onmiddellijk 

door de muziekgroepjes zelf, er wordt gezorgd voor een degelijke vuilnisbak en borstel 

vanuit Stad Waregem. De vuilniszakken worden netjes aan de kant geplaatst indien ze vol 

zijn en worden naderhand opgehaald door Stad. bij verzuimen van opkuis wordt de groep 

uitgesloten voor repetitie gedurende één maand.  

  

6.)  De technische dienst van Stad Waregem staat in voor het technisch onderhoud en voor 

de herstellingen aan kasten of deuren.   

  

7.)  Bij schade in het lokaal aangebracht door leden van de muziekgroepjes en/of door 

vrienden zal de aanwezige muziekgroep verantwoordelijk gesteld worden en de 

aangebrachte schade betalen.  

  

8.)  Er worden geen meubels geplaatst in de ruimte, indien men dit wel doet dan worden 

deze in beslag genomen. Er wordt één tafel, vier stoelen en een tapijt voorzien door Stad 

waregem.  

  

9.)  Overnachten in de repetitieruimte betekent een definitieve schorsing.  

  

10.)  Roken is verboden in de repetitieruimte, wanneer men dit wel doet dan zal de 

volledige muziekgroep voor 3 maanden geschorst worden. Indien dit nogmaals gebeurt 

komt er een definitieve schorsing.    

  



11.)  Sterke alcohol is niet toegestaan,  een biertje, frisdrank en iets voor te eten is wel 

toegestaan.    

12. Er worden geen feestjes of kleine optredens georganiseerd, vrienden mogen binnen om 

een repetitie te beluisteren.  

  

13.)  Er wordt geen huur gevraagd maar daar tegenover stelt de jeugddienst enkele 

verwachtingen aan de muziekgroepjes en dit betekent dat iedere muziekgroep zich drie 

maal per jaar in een project engageert.  

  

14.)  We lenen de ruimte in geen geval door aan derden, geïnteresseerden kunnen zich 

wenden tot de jeugddienst.  

  

15.)  De muziekgroepen kunnen in de week, en op zaterdag repeteren vanaf 18u30 en tot 

22u30 ’s avonds! Men houdt zich aan deze uren zolang er geen specifieke toestemming 

verkregen is voor andere uren.  

  

16.)  Aan het prikbord kunnen mededelingen geprikt worden. Daarnaast hebben we een 

logboek in de repetitieruimte waarop de leden zo volledig mogelijk aantekenen wanneer, 

met wie en hoe lang zij gerepeteerd hebben. Ook opmerkingen en vaststellingen worden 

hier vermeld.   

  

17.)  De huurders verbinden er zich toe om elke wijziging in de samenstelling van de 

muziekgroep onmiddellijk aan de verhuurder mee te delen.  

  

18.)  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.   

  

19.) Alle materiaal dat binnengebracht wordt is op eigen verantwoordelijkheid   

  

19.)  Bij het niet naleven van dit reglement wordt het contract verbroken en wordt de 

groep definitief uitgesloten.  

 


