Algemene	
  Voorwaarden	
  de	
  Scheveningse	
  Muziekschuur	
  
	
  
1	
  Definities	
  
1.1 de Scheveningse Muziekschuur
Muziekschuur, gelegen aan de Badhuisstraat 75, 2584 HE Den Haag
1.2 Gebruiker
Eenieder die gebruik maakt van de diensten en goederen/zaken van de Scheveningse
Muziekschuur, al dan niet op basis van een huurovereenkomst.
1.3 Overeenkomst gebruikersovereenkomst tussen gebruiker en de Scheveningse
Muziekschuur.
1.4 Boeking
De door de Scheveningse Muziekschuur gedane digitale bevestiging en vastlegging van het
verzoek van gebruiker om een huurovereenkomst aan te gaan. Een boekingsverzoek kan
online, mondeling, telefonisch of per e-mail door gebruiker worden gedaan.
1.5 Overeenkomst
Iedere schriftelijke overeenkomst tussen de Scheveningse Muziekschuur en de gebruiker
betreffende het huren door gebruiker vaneen (oefen-, les-,) ruimte, en/of apparatuur van de
Scheveningse Muziekschuur
1.6 Los dagdeel
De huurovereenkomst inhoudende de huur van één huurperiodes (dagdelen a 3 uur) voor
oefen- of lesruimtes.
1.7 Periode
Een periode van minimaal één uur tot maximaal drie uren of in overleg meer.
1.8 Oefenruimte
Een gestoffeerde afsluitbare ruimte, ter grootte van 12 tot 36 m2 die plaats biedt aan
maximaal 17 personen afhankelijk van de grootte van de ruimte, waar een backline aanwezig
is. Studio geel max 3 studio blauw max 5 studio rood max 10 personen
1.9 Backline
De in de oefenruimtes aanwezige (gitaar)versterkers en drumstel( len ), bas versterkers,
Wi-Fi, muziekstandaards, zithoek in studio rood, microfoonstandaards, mengtafel boxen
(zang set) en tegen betaling snacks, frisdrank en koffie.
	
  
	
  
2	
  Algemeen	
  
2.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op en maken
deel uit van alle mondelinge, schriftelijke, digitale overeenkomsten tussen de Scheveningse
Muziekschuur en gebruiker, ongeacht enige andersluidende algemene voorwaarden van
gebruiker of door gebruiker aangebrachte wijzigingen in de huurovereenkomst.
2.2 de Scheveningse Muziekschuur behoudt zich het recht voor de Voorwaarden te allen
tijde te wijzigen en/of aan te vullen.
2.3 Afwijking van deze Voorwaarden door gebruiker, kan alleen met schriftelijke toestemming
van de Scheveningse Muziekschuur.
2.4 Op deze voorwaarden is de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing.
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3	
  De	
  Overeenkomst	
  
Digitaal komt de overeenkomst tot stand al deze is aangevinkt op de website bij het maken
van een reservering.
	
  
4	
  Verplichtingen	
  de	
  Scheveningse	
  Muziekschuur	
  
4.1 de Muziekschuur verplicht zich op grond van de overeenkomst om aan gebruiker een
ruimte te verhuren.
4.2 De door de Scheveningse Muziekschuur te verhuren ruimtes voorzien van deugdelijk
werkende (muziek) apparatuur, verlichting ,ventilatie, airconditioning, brandveiligheid
apparatuur.

4.3 Verhuur inclusief backline
De ruimtes zullen altijd en inclusief “backline” verhuurd worden. Dit houdt in dat de ruimtes
met de onderstaande muziekinstrumenten worden verhuurd:
- Mengtafel en versterker voor boxen (zang, toetsen, blazers, e.d.),
- Microfoonstandaards.
Muziekstandaards.
Gitaar- en bas versterkers,
Gitaar en bas standaards
Drumstel + Hardware,
Zithoek studio Rood en WIFI aansluiting.

-

Tegen extra betaling kunnen extra microfoons en of cymbals (drumartikel) gehuurd worden.
Het verhuren van deze spullen vergt een extra handeling. Deze extra spullen zullen namelijk
in de ruimte geplaatst en aangesloten moeten worden.

4.4 De verhuurder zal ervoor zorgen dat de ruimtes na elke drie uur zijn schoongemaakt,
gestofzuigd worden de prullenbak geleegd ect...Na afloop van de huurperiode moet de
sleutel worden ingeleverd en zal de ontvangen borg, indien alles in orde is, weer
teruggegeven worden. De ruimtes zullen 7 dagen per week open zijn van ’s ochtends
8:00 – 23:00 uur.
4.5 Het onderhoud, aangezien de ruimte inclusief backline worden gehuurd, zullen de
instrumenten regelmatig worden onderhouden de verhuurder zal hier zorg voor dragen. Dit
betekent de versterkers schoonhouden, drumvellen vervangen etc. Ook is er een frisdrank en
koffiemachine aanwezig. Deze dienen aangevuld/besteld te worden door de muziekschuur.
4.6 Tevens wordt de poort en plaats voor het pand die schoongemaakt en aangeveegd
worden onderhouden door de verhuurder. (sigaretten (rook plek) opruimen). Voorts zullen de
lampen vervangen worden en ramen worden gewassen van het pand en de oefenruimtes
(airco schoonmaken)
4.7 Er is geen bergruimte voor spullen van de huurder.
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5	
  Verplichtingen	
  gebruiker
5.1 De gebruiker verplicht zich op grond van de overeenkomst om aan de Scheveningse
Muziekschuur, voorafgaand aan de huurperiode, een geldelijke vergoeding te betalen.
5.2 De gebruiker verplicht zich om de ruimte inclusief de aanwezige apparatuur, na verhuur
opgeruimd en in deugdelijke (en werkende) staat achter te laten.
5.3 Het is 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).
	
  
5.4 Een en ander conform de bepalingen van de algemene voorwaarden zie de
overeenkomst.
	
  
6	
  Prijzen	
  
6.1 Alle geldende tarieven zijn gespecificeerd in de prijslijst,
die via www.descheveningsemuziekschuur.nl beschikbaar is, incl. 21 % btw
6.2 de Scheveningse Muziekschuur behoudt zich het recht voor om de geldende tarieven
aan te passen.
6.3 de Scheveningse Muziekschuur verplicht zich om tariefwijzigingen uiterlijk één maand
van te voren bekend te maken aan gebruikers.
	
  
7	
  Boekingen	
  
7.1 de Scheveningse Muziekschuur behoudt zich het recht voor een boeking of optie te
wijzigen of te annuleren. Deze wijziging of annulering kan alleen plaatsvinden indien zich
zwaarwegende belangen en/of redenen voordoen. De Scheveningse Muziekschuur is
verplicht gedane vooruitbetalingen voor wat die boeking betreft te vergoeden, dan wel een
andere ruimte binnen het de Scheveningse Muziekschuur aan gebruiker toe te wijzen of ten
behoeve van gebruiker te reserveren, tenzij de
annulering het gevolg is van het niet voldoen van gebruiker aan de betalingsvoorwaarden.
De Scheveningse Muziekschuur verplicht zich in te spannen de gebruiker hiervan zo spoedig
mogelijk in kennis te stellen.
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8	
  Annuleren	
  boeking	
  door	
  gebruiker	
  
	
  
8.1 De overeenkomst tussen de Scheveningse Muzieschuur en de gebruiker komt tot stand
bij punt 3 in de overeenkomt
8.2 Verzoek van gebruiker om boekingen te annuleren, kunnen per e-mail uitgebracht
worden aan info@descheveningsemuziekschuur.nl of 0612688138 Dit verzoek dient uiterlijk
24 uur voor aanvang van de betreffende huurperiode ingediend te worden.
Het geïncasseerde bedrag zal binnen 7 dagen teruggestort worden op de rekening van de
gebruiker.
8.3 de Scheveningse Muziekschuur behoudt zich het recht voor om de huurkosten van een
ruimte in rekening te brengen aan gebruiker indien gebruiker niet tijdig verzoekt om
annulering van de gedane boeking. Dit laat onverlet het recht van de Scheveningse
Muziekschuur om deze ruimte aan een derde te verhuren.
8.4 de Scheveningse Muziekschuur acht zich niet verantwoordelijk voor de gevolgen van
annuleringen van boekingen voor de gebruiker, op welke grond dan ook doorgevoerd.
	
  
9	
  Duur	
  van	
  de	
  huurovereenkomst	
  
De huurovereenkomst wordt door partijen aangegaan voor een vooraf bepaalde tijd.
	
  
10	
  Betaling	
  
10.1 Betaling van het huurbedrag kan uitsluitend door middel van een overschrijving en of
betaling via de website
11	
  Aansprakelijkheid	
  
11.1 de Scheveningse Muziekschuur sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor alle
schade van welke aard dan ook door gebruiker geleden, tijdens de door gebruiker
doorgebrachte huurperiode, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) alle directe schade,
zoals gevolgschade, bedrijfsschade, gehoorschade en overige schade.
11.2 Indien en voor zover er op de Scheveningse Muziekschuur aansprakelijkheid mocht
rusten, dan zal de Scheveningse Muziekschuur alleen aansprakelijk kunnen zijn voor directe
schade die veroorzaakt wordt door opzet of grove schuld van het
De Scheveningse Muziekschuur voor zover er geen sprake is van overmacht of andere
wettelijk vastgelegde rechtvaardiging- of schulduitsluitingsgronden.
11.3 Indien tijdens of naar aanleiding van de huurperiode van gebruiker door hem/haar
gehuurde goederen beschadigd raken of anderszins verloren gaan is gebruiker aansprakelijk
voor de kosten van vervanging van deze goederen.
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12	
  Partiële	
  nietigheid	
  
12.1 Mocht om welke reden dan ook enige passage in deze Voorwaarden of enig onderdeel
van de huurovereenkomst nietig worden verklaard of worden vernietigd door de daartoe
bevoegde instantie, dan blijven voor het overige de Voorwaarden en/of de huurovereenkomst
in stand.
12.2 Partijen verbinden zich een regeling te treffen voor de nietig verklaarde – dan wel
vernietigde passage – die de oorspronkelijke bedoeling van partijen het dichtst benadert.
	
  
13	
  Maatregelen	
  
13.1 de Scheveningse Muziekschuur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om
maatregelen te treffen of op te leggen aan gebruiker(s) indien het huurgedrag of overige
gedrag in de Scheveningse Muziekschuur van deze gebruiker(s) hiertoe aanleiding vormt, dit
ter beoordeling van de aanwezige medewerkers van de Scheveningse Muziekschuur. Het
niet nakomen door gebruiker van
de verplichtingen voortspruitend uit de huurovereenkomst, dan wel het niet naleven van de
huisregels leidt automatisch tot het treffen van maatregelen door de Scheveningse
Muziekschuur.
	
  
14	
  Vrijwaring	
  
Gebruiker vrijwaart de Scheveningse Muziekschuur voor aanspraken van derden ter zake
van schade die voortvloeit uit het gebruik door gebruiker van de ruimtes gelegen binnen de
Scheveningse Muziekschuur of het gebruik van andere door het de Scheveningse
Muziekschuur aangeboden of diensten.
	
  
15	
  Geschillen	
  
Alle geschillen die naar aanleiding van de huurovereenkomst of deze Voorwaarden mochten
ontstaan worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag,
om met toepassing van het Nederlands recht te worden beoordeeld.
	
  
16	
  Klachten	
  
16.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst bij de gebruiker moeten binnen
bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de de Scheveningse
Muziekschuur via email info@descheveningsemuziekschuur.nl nadat de gebruiker de
gebreken heeft geconstateerd.
16.2 Bij de Scheveningse Muziekschuur ingediende klachten worden binnen een termijn van
14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn
van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
16.3 Indien de klacht terecht is en de Gebruiker voor het gehuurde betaald heeft, zal het
geïncasseerde of betaalde bedrag binnen 7 dagen teruggestort worden op de rekening van
de gebruiker.
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