Algemene voorwaarde
Huur ROCKIT Music Studio’s - update 04-011-21

• Indien u een boeking doet gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van de ROCKIT Music
Studio’s. U wordt hieronder verder genoemd als “Huurder”
• Een boeking is pas bevestigd als Huurder een bevestigingsmail van ROCKIT Music Productions heeft
ontvangen. Dit houdt in dat Huurder bij ROCKIT Music Productions in de agenda en het systeem staat.
Zonder bevestigingsmail kunt Huurder geen aanspraak maken op een reservering. Op het moment dat
Huurder een boeking bij de ROCKIT Music studio’s doet is Huurder op de hoogte van de kosten die
hieraan verbonden zijn
• De betaling doet Huurder wanneer Huurder de boeking maakt. Huurder betaalt dus voorafgaand aan de
repetitie online dit gebeurt veilig met IDEAL via Mollie (betalingssoftware)
• De reservering annuleren is kosteloos mits Huurder dit minimaal 72 uur van tevoren doet. ROCKIT Music
Productions stort dan het betaalde bedrag terug. Als Huurder dit later doet zal er 100% van de kosten voor
de boeking bij Huurder in rekening worden gebracht.
• De reservering verplaatsen is kosteloos mits Huurder dit minimaal 72 uur van tevoren doet. Als Huurder
dit later doet zal er 100% van de kosten voor de boeking bij Huurder in rekening worden gebracht en moet
Huurder zelf een nieuwe boeking maken.
• Vaste huur (dagdeel) verplaatsen kan uiterlijk naar de daarop volgende week (op beschikbaarheid) en
dit is mogelijk mits dit 72 uur van tevoren wordt aangegeven. Mocht dit niet het geval zijn dan maakt
Huurder geen aanspraak op een vervangende repetitiedatum.
• Een dagdeel duurt 4 uur. Een dagdeel in de ochtend is bij ROCKIT Music Productions van 10.00 uur tot
14.00 uur. Huurder dient om 14.00 uur de studio uit te zijn. Niet pas dan te stoppen met repeteren dit i.v.m.
andere repetities in de middag.
• Een dagdeel in de middag is van 14.30 uur tot 18.30 uur of op afspraak. Huurder dient om 18.30 uur de
studio uit te zijn. Niet pas dan te stoppen met repeteren dit i.v.m. andere repetities in de avond.
• Een dagdeel in de avond is bij ROCKIT Music Productions van 19.00 uur tot 23.00 uur. Huurder dient om
23.00 uur de studio uit te zijn. Niet pas dan te stoppen met repeteren omdat het pand om 23.00 uur sluit.
• Voor afwijkende tijden op afspraak mailt Huurder naar: studios@rockitmusicproductions.nl
• Apparatuu
Alle genoemde prijzen zijn inclusief de vermelde apparatuur. Bijhuren van extra
apparatuur is mogelijk. Voor prijzen klik hier.
• De ROCKIT Music Studio’s dienen netjes, heel en schoon te worden achtergelaten. Mocht dit niet het
geval zijn dan zal ROCKIT Music Productions Huurder kosten in rekening brengen en dit achteraf
aan Huurder factureren. Het meest gemakkelijk is om bij binnenkomst goed te bekijken hoe u de studio
aantreft, en hem bij vertrek vervolgens precies weer zo achter te laten.
• Mocht Huurder gebreken aantreffen in de studio, dan laat Huurder dit voorafgaand aan de repetitie
weten per mail: studios@rockitmusicproductions.nl. Zo voorkomt u dat u verantwoordelijk wordt gesteld
voor schade die niet door u is aangericht
• Het is niet toegestaan om in het gebouw te roken. Gebeurt dit wel dan zal Huurder aansprakelijk worden
gesteld voor de daarbij behorende kosten. (Er zit ook een theater in ons pand. Wanneer het alarm afgaat
moet ook de voorstelling onderbroken/afgebroken worden
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COVID-1
Vanaf zaterdag 6 november 2021 controleren wij iedereen die bij ons komt repeteren op een geldige QRcode in combinatie met een geldig legitimatiebewijs.
Wat houdt dit voor Huurder in
Huurder zorgt dat iedereen uit de band een geldige QR-code bij zich draagt. Dit kan een vaccinatie-,
•
herstel- of testbewijs zijn.
Huurder zorgt dat ook iedereen daarbij een geldig legitimatiebewijs kan laten zien
•
Huurder is verantwoordelijk voor zijn/haar bandleden.
•
Huurder wordt zelf op een geldige QR-code en een geldig legitimatiebewijs gecontroleerd bij de
receptie. Wanneer de QR-code niet in orde is kan Huurder niet komen repeteren en worden Huurder
en band dus geweigerd
Huurder zorgt dat de corona QR-controle app op zijn/haar telefoon staat geïnstalleerd zodat
•
Huurder zijn/haar bandleden kan controleren op een geldige QR-code en een geldig
legitimatiebewijs. Wanneer er controle is of wanneer er een corona haard uitbreekt is
Huurder verantwoordelijk.
Hier kun je de corona scan-app downloaden: https://coronacheck.nl/nl/scanner/
•
Helaas kan Huurder geen studio boeken of komen repeteren als Huurder niet in het bezit is van een
•
geldige QR-code
Wij adviseren een mondkapje te dragen bij binnenkomst en wanneer er door de gangen gewandeld
•
wordt

• ROCKIT Music Productions is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade aan, waardevolle
spullen, of andere persoonlijke eigendommen of van vermissing van de Huurder. ROCKIT Music
Productions is niet aansprakelijk in geval van letsel als gevolg van het gebruik van de studio’s en de
daarbij behorende faciliteiten.
• Huurder is zelf verantwoordelijk voor het scannen van de QR-codes van zijn/haar bandleden door
middel van de daarvoor bestemde corona-scan app.
• ROCKIT Music Productions stelt Huurder aansprakelijk in geval van een corona besmetting door
nalatigheid door Huurder, en/of een eventuele boete opgelegd door de overheid

• Teruggave van de betaling is te allen tijde en onder alle omstandigheden uitgesloten, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
• Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder-, advocaatkosten welke door ROCKIT Music
Productions worden gemaakt teneinde nakoming van verplichting van Huurder te bewerkstelligen, zijn ten
laste van Huurder.
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