
Bij het betreden van de ruimte ga je akkoord met de huisregels. Deze zijn in te zien op 
http://metropool.nl/nl/oefenruimtes.asp en zijn aanwezig in de ruimte. 
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Instructie Studios Metropool, Locatie Hengelo 
 
Sleutel ophalen, betalen en afsluiten 

Om te kunnen repeteren heb je een sleutel nodig. Na betaling bij het kassa naast de hoofdingang van 
metropool (Industrieplein 10, Hengelo) krijg je een sleutel mee. De kassas is geopend van dinsdag tot en 
met vrijdag tussen 12:30 en 17:30.   
 
Met de sleutel kun je de oefenruimte binnen, draag hem dus op je lichaam zodat je hem niet binnen laat 
liggen wanneer je de deur van de oefenruimte achter je dicht trekt. Deponeer de sleutel, in het geval van 
een losse repetitie, aan het einde van de repetitie in de brievenbus die in de algemene ruimte hangt. Doet 
de sleutel het niet dan moet je hem even kort in het oplaadstation naast de deur houden. 
 
Huisregels 
Houdt je aan de huisregels. Deze zijn in te zien op http://metropool.nl/nl/oefenruimtes.asp en zijn 
aanwezig in de ruimte.  
 
Beschikbare Backline 
De beschikbare backline staat op onze website. http://metropool.nl/nl/oefenruimtes.asp 
In de ruimte aanwezig: 2 gitaar versterker, 1 bas versterker, 1 drumstel, 1 zangset met 3 microfoons. 
Zelf meebrengen: Hi-hat Clutch (8mm), bekkens, instrumenten, extra microfoons, extra bekabeling en extra 
stroomblokken. 
 
Problemen 
-Acute problemen met sleutels, sloten, autorisaties en buitensluitingen: Voskamp 0546 454546 
-Als er echt iets is waar je ons voor nodig hebt kun je in de avonduren bellen met  074 2438000 
 
Nood 
-Bij geen nood maar wel politie: 0900 8844 
-Bij brand, nood en calamiteiten; 112 
 

-Namens de beheerders wensen we jullie veel plezier- 

 

http://metropool.nl/nl/oefenruimtes.asp
http://metropool.nl/nl/oefenruimtes.asp

