
REGLEMENT GEBRUIK REPETITIERUIMTE 

 

Art. 1:  Infrastructuur 

De repetitieruimte wordt ter beschikking gesteld en beheerd door de Oudenaardse cultuurdienst en 
bevindt zich in de BrandWoeker (oude brandweerkazerne), Woeker 7, 9700 Oudenaarde 

Art. 2:  Doelstellingen  

De repetitieruimte is in eerste instantie bedoeld voor de actieve muziekbeoefening van jongeren, met 
de nadruk op het oefenen en repeteren in groepsverband. 
 
Art. 3:  Overeenkomst 

Alvorens een groep gebruik kan maken van de ruimte moet er een overeenkomst worden afgesloten 
met de dienst cultuur. 
Iedere groep moet hiervoor een lid aanwijzen als contactpersoon. Deze persoon moet meerderjarig 
zijn. Indien de groep enkel bestaat uit personen jonger dan 18 jaar, dan dient een volwassene 
aangeduid te worden als contactpersoon.  
Deze contactpersoon ondertekent ook de gebruikersovereenkomst (elk groepslid blijft echter 
onverminderd individueel verantwoordelijk voor de betaling van de huur en is persoonlijk (bij 
minderjarigheid: de ouders) aansprakelijk in geval van schade toegebracht aan de ruimte). 
 
Adreswijzigingen en veranderingen in de naam of samenstelling van de band moeten meteen worden 
gemeld aan de dienst cultuur. 
 
Art. 4:  Gebruik 

De repetitieruimte wordt steeds ter beschikking gesteld in blokken van 3 uur (op- en afbouw 
instrumenten inbegrepen). 

Elke groep krijgt een sleutel in bruikleen. Deze sleutel mag niet worden bijgemaakt en/of doorgegeven 
aan derden. Verlies je de sleutel, dan moet je als groep zelf instaan voor alle kosten om de sloten en 
sleutels te vervangen. 

De repetitieruimte mag door de groepsleden enkel worden betreden tijdens de afgesproken 
repetitiemomenten, vermeld op de gebruiksovereenkomst. 

De huurder mag in geen enkel geval onderverhuren of het lokaal laten gebruiken door derden. De 
personen vermeld op de overeenkomst zijn verantwoordelijk voor eventuele occasionele aanwezigen 
tijdens de repetities (bijvoorbeeld gastmuzikanten, familie, fans,…).  
Bij diefstal van persoonlijke apparatuur kan de dienst cultuur niet aansprakelijk gesteld worden, maar 
wordt er wel onmiddellijk een onderzoek en een proces verbaal van diefstal opgesteld door de 
hiervoor bevoegde instanties. 

Indien de huurder bij het betreden van de ruimte onregelmatigheden of schade vaststelt, moet hij/zij 
de dienst cultuur hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 
Roken is strikt verboden binnenin de repetitieruimte! 
 

Art. 5: Retributie 

Voor het gebruik van de repetitieruimte wordt een huurprijs en een waarborg gevraagd. 

- De waarborg bedraagt € 125 en moet vòòr het eerste gebruik worden overgeschreven op 
rekeningnummer BE81 0910 1224 0924 op naam van De Woeker met vermelding ‘waarborg 
repetitieruimte + naam van de groep’.  

- Het huurgeld bedraagt € 20 per blok van 3 uur. Er wordt steeds vooraf en per maand betaald. 
Ten laatste op de eerste dag van de maand, moeten dus alle repetities die in die komende 



maand plaatsvinden, betaald zijn.    
Indien de huurder niet komt opdagen zonder voorafgaande verwittiging, kan hij het betaalde 
huurgeld niet terugvorderen.  

Art. 6:  Openingsuren 

De repetitieruimte kan gehuurd worden: 
- Van 10u tot 13u (enkel zaterdag) 
- Van 13u tot 16u (woensdag en zaterdag) 
- Van 16u tot 19u (maandag t.e.m. zaterdag) 
- Van 19u tot 22u (maandag t.e.m. zaterdag) 

 
(In overleg met de dienst cultuur kunnen eventueel ook andere tijdstippen bepaald worden) 
 

De mogelijkheid bestaat dat een geboekte repetitie wegens omstandigheden uitzonderlijk niet kan 
doorgaan. De groep wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht en krijgt dan een terugbetaling van de 
teveel betaalde huur of kan in overleg met de dienst cultuur op een ander moment de repetitie laten 
doorgaan.  

Art. 7:  Opzegging contract 

Als de groep om één of andere reden niet meer wenst te repeteren in de ruimte, moet dit door de 
aangeduide contactpersoon schriftelijk (via brief of email) worden meegedeeld aan de dienst cultuur 
en dit uiterlijk 2 weken voor de laatste geplande repetitiedatum (dit om eventuele verdere verhuring 
mogelijk te maken).  

Bij opzegging van het contract wordt de sleutel teruggebracht en de waarborg terugbetaald.  

Art. 8:  Toezicht 

Alle personeelsleden van de dienst cultuur en De Woeker zijn ten allen tijde bevoegd om controle uit 
te voeren op de naleving van dit reglement. Op hun vraag moet het geluidsvolume ook meteen 
verminderd worden. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, kan het contract worden opgezegd en 
de waarborg ingehouden. 

Art. 9:  Bevoegdheid 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden de voorwaarden bepaald door de dienst 
cultuur Oudenaarde. Bij geschillen is het College van Burgemeester en Schepenen bevoegd. 

 

CONTACT: 

Dienst cultuur Oudenaarde 
contactpersoon: Laura Lievyns  
Administratief Centrum Maagdendale 
Tussenmuren 17 – 9700 Oudenaarde 

055 39 03 63 – laura.lievyns@oudenaarde.be   

 

mailto:laura.lievyns@oudenaarde.be

