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ARTIKEL 1: INSCHRIJVEN
Voor je gebruik kan maken van de ruimtes, moet je jezelf inschrijven. Dit
doe je één keer per kalenderjaar. Hiermee leren wij je een beetje kennen,
krijg je een rondleiding, wordt je lid van jeugdhuis De Vonk én ben je
verzekerd tegen ongevallen. Vier vliegen in één klap!
ARTIKEL 2: RESERVEREN
Het zou jammer zijn moest je voor een gesloten deur staan of dat de ruimte
bezet is wanneer je langskomt. Laat daarom op voorhand even weten
wanneer je graag wil dj’en of producen. Reserveer je plek minstens één
werkdag op voorhand. Doe dit voor 12 uur ‘s middags, dan is er voldoende
tijd om afspraken te maken rond het ophalen van de sleutel.
Hoe reserveer je?
Stuur een berichtje via messenger naar Steffie van de vonk of
steffie@jeugdhuisdevonk.be. Zet er meteen bij welke dag en ruimte je wil
huren (dj-lab of studio) en het start- en einduur.
ARTIKEL 3: AANMELDEN
Voor je kan beginnen, spring je nog even binnen op de bureau van het
jeugdhuis. Hierbij wordt je komst bevestigd, de betaling uitgevoerd en krijg
je de sleutel. Aanmelden doe je elke keer als je reserveert.
ARTIKEL 3.1: AANTAL TOEGELATEN PERSONEN
Er zijn maximum 2 personen toegelaten in het dj-lab en maximum 3
personen in de studio. Elke persoon dient zich aan te melden voor het
gebruik. Jongeren die niet zijn aangemeld worden verzocht om de ruimte te
verlaten.

ARTIKEL 3.2: BETALING
Het gebruik van de ruimtes is betalend. Wij vragen €5 per blok of €25 voor
een 5-beurtenkaart (5 + 1 beurt gratis). Dit dient onmiddellijk cash of via
Payconiq betaald te worden bij afhalen van de sleutel. Heb je een
vrijetijdspas? Dan betaal je €2,5 per blok of €12,5 voor een 5-beurtenkaart.
ARTIKEL 3.3: SLEUTEL
De gebruiker moet zelf de sleutel komen ophalen op de bureau van het
jeugdhuis. Dit doe je op maandag - donderdag tussen 12u-18u of via
onderling overleg met een medewerker.
Ben je zelf in de ruimte? Stop de sleutel op de deur, maar laat de deur uit
het slot. Ga je even uit de ruimte? Doe dan de deur op slot zodat er geen
ongewenste bezoekers de ruimte in kunnen.
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De gebruiker bezorgt de sleutel onmiddellijk na gebruik terug via de
sleuteldrop. De sleutel wordt niet bijgehouden of overgedragen aan een
andere persoon. Indien de sleutel niet op het afgesproken moment wordt
gedropt, wordt er een kost van 5 euro per dag aangerekend.
ARTIKEL 4: ORDE EN NETHEID
De gebruiker laat de ruimte in goede staat achter door de richtlijnen te
volgen die omhoog hangen in de ruimtes. De gebruiker zorgt dat de ruimte
op afgesproken manier is afgesloten. Je verlaat het gebouw ten laatste om 22
uur.
ARTIKEL 5: VERBODEN MIDDELEN
Het is niet toegestaan om voedsel of drank te nuttigen in het dj-lab of de
studio. Enkel plat water is toegestaan. Wil je toch graag eten of drinken?
Doe dit dan in de gang op het gelijkvloers, in de zaal van het jeugdhuis of
buiten op een bankje.
Roken en verboden middelen zijn ten strengste verboden in het gebouw. Wil
je toch graag roken? Doe dit op de daarvoor bestemde plekken buiten. Gaat
het optische brandalarm af tijdens jouw reservatie? Dat betekent dat er
rookontwikkeling is vastgesteld en jij je niet aan het reglement houdt.
Sancties zullen volgen.
ARTIKEL 6: SCHADE EN DEFECTEN
Vanaf dat je de sleutel hebt, ben jij verantwoordelijk! Check bij je aankomst
of de ruimte volledig in orde is. De richtlijnen hiervoor kan je op de deur of
het prikbord terugvinden. Is de ruimte niet in orde? Meld het onmiddellijk
via messenger aan Steffie van de vonk en noteer het in het logboek.
ARTIKEL 7: ONTLENEN EN STOCKAGE VAN MATERIAAL
Extra materiaal ontlenen tijdens de reservatie (voorbeeld: iRig 2, Jack
verloopstekker, hoofdtelefoon) kan bij het aanmelden. Stockage van
materialen is niet mogelijk. Neem je spullen na je reservatie steeds mee naar
huis.
ARTIKEL 8: COMMUNITY
Maak je lid van de Facebookgroep “DEEJAYLAB & STUDIO // DE VONK” om
up-to-date te blijven over reserveringen, workshops en cursussen.
ARTIKEL 9: GEGEVENS
Om je inschrijving te voltooien: scan de QR-code,
vul je gegevens in. Don’t hurry, neem je tijd!
Vergeet na afloop dit reglement niet te ondertekenen
op de bureau van het jeugdhuis.
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