Bij het betreden van de ruimte ga je akkoord met de huisregels. Deze zijn in te zien op https://metropool.nl/info/destudios/ en zijn aanwezig in de ruimte.

Beste muzikanten, artiesten, docenten, DJ’s en producers. Samen zijn wij één scene en samen zorgen we er
voor dat onze studios de plek zijn waar we samen te gekke muziek kunnen maken. We achten het daarom
vanzelfsprekend dat je je collegiaal en behulpzaam opstelt naar je medemuzikanten en professioneel
omgaat met de spullen en de ruimte. We verzoeken je om je te houden aan de onderstaande huisregels.








Roken doen we buiten
Als de brandweer moet opdraven en het concert of feest in de zaal wordt stilgelegd omdat jij moest
roken in de studio dan verhalen we met plezier de gemaakt kosten a 1500 euro.
Controleer de ruimtes bij aanvang van je repetitie
Loop aan het begin van de repetitie de ruimte na op basis van de aan de muur aanwezige checklist.
Dingen gaan wel eens kapot, soms met opzet, meestal door onbenulligheid. Help ons de ruimtes in
goede staat te houden door dingen door te geven. Elke dag lopen wij de studios na en proberen we
zaken zo snel mogelijk te repareren. Laat je het na om te controleren en te melden, dan stellen wij je
bij breuk, diefstal of vandalisme aansprakelijk.
Meld Schade
Meld schade bij aanvang van de repetitie bij de beheerder of schrijf het op het schademeldformulier
en deponeer het in de brievenbus.
Na Afloop Repetitie
Na het einde van de verhuurperiode moet de repetitieruimte weer schoon en opgeruimd worden
opgeleverd. Dit betekent:
 Apparatuur uit!
 Faders mengpaneel naar beneden
 Rommel in de afval bak
 Versterkers terug op hun plek
 Stoelen blokken en lessenaars aan de kant
 Microfoonstand(s) in het midden opgesteld
 Licht uit (let op de lampjes bij de deur! Hengelo)
 Airco uit (Hengelo)
 Trek de deur achter je dicht!
 Breng koffer of sleutel terug naar de beheerder (Enschede) of deponeer zaken in de
brievenbus (Hengelo)
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Hou je aan de overeengekomen huurperiode
Het inbraakalarm wordt elke nacht om 00:00 ingeschakeld. Zorg er voor dat je het pand dan lang en
breed hebt verlaten. (Hengelo)
Spullen blijven in de Studio
Het is niet toegestaan om spullen tussen ruimtes om te wisselen of spullen op de gang te laten staan.
Als het te vol is zet inventaris in je eigen bergkast. Uiteraard na het ombouwen alle zaken
terugbouwen.
Houd deuren gesloten!
Hou tijdens het inspelen de deur van de repetitieruimte gesloten. Voorkom overlast en hinder. Zorg
er voor dat de buitendeur gesloten blijft en laat de repetitieruimte niet onbeheerd achter.
Parkeren op het loadingdock is niet toegestaan
Het loadingdock is voor producties en medewerkers niet voor repeterende bands en artiesten. Laden
en lossen kan, maar in overleg met de beheerder of aanwezige personeel. Dit geld voor beide
locaties! Gratis parkeren kan in Hengelo na 18:00 in de Gieskestraat en na 19:00 in Enschedese in de
gehele binnenstad.
Volg de instructies van de beheerder of aanwezige personeelsleden op
Diefstal, Vandalisme en illegale activiteiten
Bij vermoeden wordt de politie ingeschakeld. Ontstane schade wordt verhaald op de dader.

-Namens de beheerders wensen we jullie veel plezier–
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