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Algemene voorwaarden Sound Studio 10
Artikel 1: Definities
1.1 Soundstudio 10: gelegen aan Parlevinker 10, 1034 PZ te Amsterdam
1.2 Gebruiker/huurder: Eenieder die gebruik maakt van de diensten en goederen van Sound Studio 10, al dan
niet op basis van een huurovereenkomst.
1.3 Reservering/boeking: de door Soundstudio 10 gedane mondelinge, digitale of schrifelijke bevestiging van het
verzoek van de gebruiker/huurder om een huurovereenkomst aan te gaan. Een boekingsverzoek kan online,
mondeling, telefonisch of per e-mail door de huurder worden gedaan.
1.4 Huurovereenkomst: hieronder wordt verstaan de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen Sound
Studio 10 en huurder, betreffende het huren van een oefenruimte of zaal inclusief backline. Hieronder valt
ook de verhuur van muziekinstrumenten en microfoons.
1.5 Oefenruimte: een gestoffeerde, schone en afsluitbare ruimte ter grootte van 20 m2, 25 m2 of 37 m2, inclusief
backline en voorzien van ventilatie, en inclusief gebruik van de algemene ruimte (zaal), bar en toilet.
1.6 Zaal: een gestoffeerde, schone ruimte inclusief backline, meubilair, bar e.d., ter grootte van circa 100 m2.
1.7 Opslagruimte: een niet gestoffeerde afsluitbare ruimte van circa 4 m2, uitsluitend bedoeld voor de opslag van
goederen van gebruikers voor een bepaalde tijdsduur.
1.8 Backline: de standaard in de oefenruimte aanwezige versterkers, microfoons, standaards en drumstel.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke aangegane
overeenkomsten met betrekking tot de verhuur van een oefenruimte of zaal, alsmede de verstrekking van alle
hulpmiddelen en/of toebehoren die onderdeel zijn van de backline die wordt aangeboden door Sound Studio
10.
2.2 Bij het reserveren van een oefenruimte stemt de gebruiker/huurder automatisch in met de toepasselijkheid
van deze algemene voorwaarden.
2.3 Sound Studio 10 is ten allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen, mits Sound Studio 10 de
gebruiker hiervan tevoren schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.
Artikel 3: Prijzen
3.1 Alle (verhuur-) prijzen, zoals vermeld op de website (www.soundstudio10.nl) zijn inclusief 21% BTW.
3.2 De huurprijzen vermeld op de website zijn op basis van een aaneengesloten periode van 3 uur. De ruimtes zijn
echter te reserveren tussen 12.00 en 24.00 zo lang als de huurder dit wenst. De afwijkende prijs hiervoor kan
in overleg met de beheerder worden vastgesteld.
3.3 Sound Studio 10 behoudt zich het recht voor om de geldende tarieven aan te passen, daarbij verplicht Sound
Studio 10 zich om de tariefwijziging uiterlijk één maand van tevoren bekend te maken aan de gebruikers die al
gereserveerd hebben.
Artikel 4: Betaling
4.1 Betaling dient contant per transactie te geschieden na afloop van het gehuurde blok, met uitzondering van de
huur van de opslagruimte, waarbij de betaling per maand vooraf dient te geschieden.
Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Sound Studio 10 is op geen enkele wijze aanspakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de
huurder. In geval van aantoonbare nalatigheid van de huurder of bij oneigenlijk gebruik is de huurder
aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van Sound Studio 10. Als de huurder niet in het
bezit is van een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering zullen de kosten worden verhaald bij de
huurder/gebruiker zelf.
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Artikel 6: Verplichtingen gebruiker
6.1 De gebruiker verplicht zich op grond van de mondelinge of schriftelijke huurovereenkomst om aan Sound
Studio 10 aan het einde van de huurperiode een geldelijke vergoeding te betalen.
6.2 De gebruiker verplicht zich om de ruimte inclusief de aanwezige apparatuur en meubilair na verhuur
opgeruimd en in deugdelijke en werkende staat achter te laten.
6.3 Het is de gebruiker toegestaan gebruik te maken van eigen instrumenten in de gehuurde ruimtes. Gebruiker
kan op grond van het gebruik van eigen instrumenten geen aanspraak maken op korting op de huurprijs of
verruiming van de huurperiode(s).
6.4 Gebruiker dient zich te houden aan de huisregels van Sound Studio 10. Deze zijn te vinden aan de binnenkant
van de deuren van de studio’s en in de zaal.
Artikel 7: Verplichtingen Sound Studio 10
7.1 Sound Studio 10 verplicht zich op grond van de mondelinge of schriftelijke huurovereenkomst om aan de
gebruiker een ruimte te verhuren.
7.2 De door Sound Studio 10 te verhuren ruimtes zijn voorzien van deugdelijk werkende apparatuur, verlichting
en ventilatie.
Artikel 8: Annulering van reservering of no show van gebruiker
8.1 De gebruiker mag een reservering annuleren mits dit uiterlijk 24 uur van tevoren schriftelijk of mondeling
wordt gemeld. Dit kan telefonisch of per e-mail.
8.2 Als de gebruiker niet komt opdagen en/of niet binnen de gestelde termijn heeft geannuleerd zal het volledige
huurbedrag alsnog in rekening worden gebracht.
8.3 Sound Studio 10 behoudt zich het recht voor om toegang tot het pand te weigeren indien voorgaande
betalingen niet zijn voldaan.
Artikel 9: Algemeen
9.1 Roken is verboden in het gehele pand.
9.2 Aan personen onder 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. De beheerder van Sound Studio 10 heeft het
recht om bij twijfel om een identiteitsbewijs te vragen.
9.3 Het is verboden om drugs mee te nemen/te gebruiken in het pand.

Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage bij Sound Studio 10 en zijn te downloaden via de website.
Sound Studio 10 behoudt zich het recht de voorwaarden ten allen tijden te wijzen en/of aan te vullen.
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