Doorverhuurafspraken studio CWBOOST 2020
Huisregels:
-Materialen met respect behandelen
- Studio opgeruimd achterlaten in de opstelling zoals je deze aantrof, vloer schoonmaken.
- 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
- Het is niet toegestaan om iets in muren, vloeren of plafond te slaan/ prikken
- In de avond kan men uiterlijk tot 23.00 uur werken.
Afspraken:
- 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
- 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
Zakelijk:
- Annulering binnen een maand voor de aanvang van de huur: gehele bedrag voldoen.
-Annulering binnen 1,5 maand voor de aanvang van de huur 50 % van het totale bedrag
voldoen.
-Annulering meer dan 1,5 maand voor aanvang: vrij.
-Betaling wordt per bank voldaan na het ontvangen van de factuur, o.v.v. het
factuurnummer.
-Het is mogelijk sleutels, voor de afgesproken periode in beheer te krijgen. Hiervoor wordt
een borg van € 75,- gevraagd.
Inboedel bij doorverhuur inbegrepen:
•
Aanwezige meubels, gymbanken, gymkasten en gymmatten.
•
Diverse decorschermen.
•
Koelkast met vriesvak. Koffiezetapparaat en waterkoker.
•
Muziekinstallatie.

•

Steiger (op eigen risico)

Inboedel niet bij de doorverhuur inbegrepen:
•
Ladekast in de studio.
•
Alle circusmaterialen.
•
Theaterlampen.
•
Berghok.

