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Trix verhuurt repetitieruimtes onder de volgende voorwaarden. Bij vragen en onduidelijkheid kan  je
steeds terecht op info@trixonline.be

1. Algemene gebruiksafspraken
a. Trix behoudt zich altijd het recht voor om een boeking te annuleren.
b. De huurder laat de ruimte ordelijk achter. Afval wordt gesorteerd weggegooid in de

aangeboden vuilbakken in Trix.
c. De huurder is steeds verantwoordelijk voor aangebrachte schade aan materiaal of het gebouw.
Kosten voor herstellingen en reiniging kunnen op de huurder verhaald worden. d. Trix is niet
verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan materiaal van de huurder en zijn derden zowel in de
repetitieruimtes als in de opberghokjes.
e. Trix heeft het recht gebruikers te weigeren. Trix kan ook ten allen tijde een waarborg vragen.
f. Er geldt een rookverbod in het hele Trix-gebouw dus ook in de repetitieruimtes.

2. Voorwaarden dagdeelverhuur
a. Repetitieruimtes kunnen per dagdeel geboekt worden door losse gebruikers. b. Verhuur van
repetitieruimtes gebeurt op naam van een huurder voor private muziekrepetitie. Het is niet
toegestaan om de ruimte onder te verhuren, door te geven aan andere gebruikers of te exploiteren
voor commerciële doeleinden. Andere activiteiten (dansles, vergadering, workshop, etc..) zijn niet
toegelaten zonder expliciete toestemming van Trix.
c. Boeken van dagdeelverhuur gebeurt online via www.trixonline.be. Een boeking houdt

automatisch een betaling vooraf in. Reservaties met betalingen achteraf zijn niet mogelijk.
Boekingen via andere kanalen (telefonisch, mondeling, e-mail) zijn niet mogelijk.

d. Wanneer de betaling voldaan is, ontvangt de huurder een bevestiging per e-mail. e. Er
wordt verhuurd in een dagblok (10u-16u30) en een avondblok (17u-22u30).
f. Sommige ruimtes bevatten een drumstel. Op dit moment wordt geen verdere backline voorzien.
g. We hanteren volgende prijzen: dagblokken kosten 25 euro, avondblokken kosten 30  euro per

dagdeel.
h. Bij elke repetitie worden drie microfoons, drie XLR-kabels, drie microfoonstatieven en een

gepowerde mixer met een stel stevige speakers voorzien.
i. Behoudens annulatie aan de kant van Trix is een terugbetaling van een reeds geboekte repetitie

niet mogelijk (bijvoorbeeld wanneer de huurder zelf niet kan). Wanneer een repetitie tijdig (minstens
een week op voorhand) verplaatst wordt door de huurder, wordt het geld teruggestort.

5. Verhuur opberghokjes
1. Een opberghokje wordt verhuurd aan 25 euro in de maand.
2. De betaling gebeurt drie-maandelijks.
3. Huurders van de opberghokjes zijn verplicht om ten allen tijde alle materiaal te stockeren op de

daartoe voorziene paletten.

mailto:info@trixonline.be

