
HUISREGELS studio CWBOOST 2018  
 
Boost is gehuisvest op de begane grond van Marci Panis, broedplaats voor (podium)kunstenaars. www.marcipanis.nl 
Tot CWBoost behoord een studio, kleedkamer, berghok (eventueel) een doucheruimte en toiletten. Boost heeft een 
vloeroppervlak van: 12 meter bij 14 meter. De hoogte is gedeeltelijk 4,5 meter en gedeeltelijk 6 meter. In de ruimte zijn 3 
pilaren aanwezig. 
 
Inboedel bij doorverhuur inbegrepen: 
• Aanwezige stoelen, bank, tafel, gymkasten en gymmatten.  
• Diverse decorschermen. 
• Koelkast met vriesvak. Koffiezetapparaat en waterkoker. 
• Muziekinstallatie. 
 
Inboedel niet bij de doorverhuur inbegrepen: 
• Materialen in de aanwezige ladekasten zijn privé. 
• Circusmaterialen. 
• Steiger. (Uitzondering wordt gemaakt indien vooraf uitleg heeft plaatsgevonden door CWBoost) 
• Theaterlampen. (Wel tegen meerkosten te huren.) 
• Berghok. 
 
Omdat de studio door veel mensen in gebruik is, graag de huisregels in acht nemen:   
- Materialen met respect behandelen 
- Studio opgeruimd achterlaten in de opstelling zoals je deze aantrof, vloer schoonmaken.  

(stofzuiger en bezem is aanwezig) 
- Nooduitgangen en brandhaspel vrijhouden 
- Verwarming gebruiken volgens gebruiksaanwijzing naast de thermostaat 
- Geen (buiten) schoenen in de zaal 
- Eten en drinken alleen aan de tafel 
- Servies schoon achterlaten 
- Kleedkamer, douche en toiletten opgeruimd en netjes achterlaten 
- Intercom niet gebruiken om mensen binnen te laten, i.v.m. insluipers 
- Gebruik van de steiger is voor eigen risico 
- Theaterlampen alleen gebruiken na overleg 
- Na 22.00 uur geen harde muziek/ luidruchtige repetities 
 
Verder:  
- CWBoost is niet aansprakelijk voor vermissing van persoonlijke eigendommen 
- De huurder is verantwoordelijk voor zijn cursisten en/of acteurs, artiesten 
- De huurder/gebruiker is verantwoordelijk voor de toegangsdeur van het gebouw. Deze dient gesloten te zijn 
- Het is niet toegestaan om iets in muren, vloeren of plafond te slaan/ prikken. 
- De huurder/gebruiker is verantwoordelijk voor het afsluiten van de tuindeuren, de studiodeur, de grijze tussendeur en 
de voordeur bij het verlaten van de ruimte en het gebouw 
- De huurder/gebruiker zorgt altijd dat lampen en verwarming uit zijn bij het verlaten van de studio 
- Mocht er na gebruik iets ontbreken of beschadigd zijn wordt dit door de huurder vergoed 
- Kleine materialen en attributen kunnen in overleg gedurende de gehuurde periode, blijven staan 
 
Dank en groet! Sanne Bots de Wit, CWBoost, 06-52012046 
 

http://www.marcipanis.nl/

