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Openingsuren:
Ma-vr 9 tot 12 uur – di, woe, do 14 tot 17 uur
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GEBRUIKERSREGLEMENT VRIJETIJDSINFRASTRUCTUUR
SPECIFIEKE BEPALINGEN REPETITIERUIMTES
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 16.12.2019

Artikel 1. Gebruiksvoorwaarden repetitieruimtes Jeugdcentrum TSAS
1.1.
Het gebruik van twee repetitieruimtes voor muziekbands en artiesten, gelegen
naast Jeugdcentrum TSAS in de Twee-Bruggenstraat 30 te Harelbeke gebeurt tegen navermelde
voorwaarden. De uitbating en het beheer gebeurt in naam van het Stadsbestuur Harelbeke door de
stedelijke jeugddienst.
1.2.
Modaliteiten i.v.m. aanvraag en gebruik
Gebruik van en toegang tot de repetitieruimtes is enkel mogelijk na voorafgaande toelating van de
stedelijke jeugddienst.
De repetitieruimtes worden verhuurd per uur.
Voor beperkte toegang (max. 30 min) tot de repetitieruimtes (bvb. voor ophalen of terugbrengen
instrumenten) moet geen vergoeding betaald worden.
Er kan dagelijks gerepeteerd worden van 7u ’s morgens tot 23u ’s avonds, zowel op weekdagen als
tijdens het weekend of op feestdagen.
De betaling van hiervoor bepaalde huurprijzen wordt maandelijks gefactureerd door de jeugddienst.
Indien de betaaltermijn van een factuur met 3 maand is overschreden, wordt het gebruik van de
repetitieruimte van rechtswege stopgezet.
Per repetitieruimte zijn er 3 vaste, afsluitbare opbergplaatsen voor het materiaal voorzien. Voor het
gebruik van deze opbergplaatsen wordt geen extra vergoeding aangerekend.
Reservaties kunnen tot max. 1 jaar op voorhand vastgelegd worden – dit gebeurt zoveel mogelijk met
vaste repetitiemomenten.
De gebruiker ontvangt één of twee badges waarmee men op de gereserveerde tijdstippen toegang
krijgt tot de repetitieruimtes. Het verlies van een badge moet onmiddellijk gemeld worden aan de
jeugddienst. Per verloren badge zal een vergoeding aangerekend worden gelijk aan de kost voor het
vernieuwen van een kaart. De gebruikers zijn en blijven – ook bij verlies - volledig verantwoordelijk
voor het gebruik en misbruik van de badges.
Er wordt tevens een sleutel van de bergruimte ter beschikking gesteld. Bij verlies van deze sleutel
wordt de kostprijs voor het vervangen van de cilinder en de sleutels aangerekend.

De gebruiker kan te allen tijde het gebruik van de repetitieruimtes beëindigen door dit schriftelijk
kenbaar te maken aan de jeugddienst. Alle badges en sleutels dienen terug bij de jeugddienst
binnengebracht te worden. Indien dit niet gebeurt ten laatste 3 maanden na het beëindigen van het
gebruik van de repetitieruimtes, worden de sleutels en badges gefactureerd aan de gebruiker.
Indien een muziekgroep gedurende 3 maanden geen gebruik maakt van de repetitieruimte, wordt dit
tevens gezien als het beëindigen van de overeenkomst en dienen zowel de badge als de sleutels
teruggebracht worden.

