Repetitieruimte
Wat?
In de kelderverdieping van jeugdcentrum De Kuip is een repetitieruimte voor muzikanten. De ruimte is ongeveer 30 m² groot, heeft ventilatie,
voldoende stroomvoorziening en is volledig in orde met alle brandveiligheidsvoorschriften. Ideaal voor repetities en voor geluidsopnames!
De repetitieruimte beschikt standaard over volgend materiaal:
 zanginstallatie met microfoons en microfoonstatieven + alle kabels
 vier monitors + alle kabels
 vijf versterkers voor gitaar en basgitaar
 losse stroomkabels en verdeeldozen
 ventilatie
Op basis van beschikbaarheid is er ook de mogelijkheid tot het huren van een berging.

Waar?
Jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1, 9400 Ninove.

Hoe kan ik reserveren?
Wil een repetitiebox reserveren? Vul dan dit aanvraagformulier in en bezorg het document aan de jeugddienst via jeugd@ninove.be.
Nadien ontvang je belangrijke bijlagen die ingevuld moeten worden, een contract en een factuur.
De sleutel haal je zelf af bij de jeugddienst.

Voor wie?
Voor groepen of individuele muziekbeoefenaars van binnen en buiten Ninove.
De gebruikers ingedeeld in twee categorieën:
 Categorie A: groepen of individuele muziekbeoefenaars van binnen Ninove.
 Categorie B: groepen of individuele muziekbeoefenaars van buiten Ninove. Het tarief wordt verhoogd met 100% voor alle initiatieven van
buiten Ninove.
Een groep of individuele muziekbeoefenaar behoort tot categorie A indien de verantwoordelijke meerderjarige aanvrager op het grondgebied van
Ninove woont.

Hoeveel kost de huur?
 Tarief 1: tarief per repetitie van drie uur
 Tarief 2: tarief per 6 maanden voor één repetitie van drie uur per week
 Tarief 3: tarief voor het huren van een opbergruimte per 6 maanden
Categorie A

Categorie B

1. Tarief per repetitie van max. 3 uur

Groepen en individueel

15 EURO

30 EURO

2. Tarief repetitie per 6 maanden

Groepen en individueel

90 EURO

180 EURO

3. Tarief opbergruimte 6 maanden

Groepen en individueel

60 EURO

120 EURO

Betalingsvoorwaarden
De volledige retributie is verschuldigd door de meerderjarige persoon die het gebruik van de repetitieruimte aanvraagt. De retributie moet volledig
betaald worden vóór de ingebruikname van de repetitieruimte, ten laatste na een termijn van 30 dagen volgend op de factuurdatum.

Praktische afspraken
 De gebruikte accommodatie bevindt zich na de activiteit in een nette en ordelijke staat, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.
 De huurder staat zelf in voor het verwerken van afval. Is dit niet het geval of laat de gebruiker vuilnis achter, dan wordt €75 extra
aangerekend voor de opkuis.
 Indien de repetitieruimte door de gebruiker niet onmiddellijk na afloop van de activiteit ontruimd wordt, wordt eveneens een forfaitaire
toeslag van €75 aangerekend.
 Bij verlies of beschadiging van sleutel(s) of toegangsbadge wordt een bedrag van 75 euro aangerekend per sleutel of badge.
 De schade aangericht aan de repetitieruimte of het ter beschikking gestelde materiaal zal aangerekend worden en zal de werkelijke
herstellingskost omvatten.
Andere praktische afspraken en info vind je terug in ons retributie- en huishoudelijk reglement.

Vragen?
Twijfel je nog of wil je de repetitiebox eerst eens bezoeken? Maak dan een afspraak en breng gerust een bezoekje!
De jeugddienst is bereikbaar via jeugd@ninove.be of op het nummer 054 50 56 56.

Contact informatie
Jeugddienst
Jeugdcentrum De Kuip
Parklaan 1
9400 Ninove
T 054 50 56 50
jeugd@ninove.be

Openingsuren
Vandaag open van 15:00 tot 19:00 (na afspraak)
Morgen open van 13:00 tot 17:00 (na afspraak)
Alle informatie

