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Algemene voorwaarden 
stichting Guitart 

Het reserveren van een ruimte 
Voordat je gebruik kan maken van de ruimtes van stichting Guitart dien je vooraf te reserveren 
en te betalen via ons online boekingssysteem op www.guitart-music.nl/online-reserveren 
 
Aansprakelijkheid 
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade en ongevallen die tijdens het gebruik van 
repetitieruimte en apparatuur, of als gevolg daarvan ontstaan. Bij aanvang van de repetitie 
dient de gebruiker de ruimte te controleren op aanwezigheid en deugdelijkheid van alle 
apparatuur (waar van toepassing). Ondeugdelijkheden/vermissingen dienen gemeld te 
worden uiterlijk aan het einde van de gereserveerde dag via 0648943085. In geval gebouw 
en/of ruimtes zich niet in deugdelijke toestand bevinden of als er sporen van braak zijn, dan 
dient gebruiker dit direct te melden. Stichting Guitart heeft te allen tijde het recht om zich 
toegang te verschaffen tot de ruimtes en kasten die door de gebruiker in gebruik zijn.  
 
Toegang 
Het is niet toegestaan om van de ontvangen sleutel een kopie te (laten) vervaardigen. Defecte 
sleutels en sloten dienen direct gemeld te worden. Codes dienen bij de contactpersoon van de 
band te blijven. Vervanging van sleutels en/of sloten door verlies of diefstal, of de reparatie 
van veroorzaakte defecten aan opslagkasten, toegangsdeuren tot het pand of repetitieruimte 
geschiedt enkel door of namens stichting Guitart en is voor rekening van gebruiker.  
 
Betalingen 
Bij het boeken van een enkele sessie betaal je direct per iDEAL via de bevestigings E-mail.  
Bij vaste reserveringen betaal je aan het einde van de maand via automatische overschrijving. 
De maand dient betaald te zijn voor de 25e van elke maand. Opzegtermijn voor 
vaste reserveringen is een maand.  
 
Apparatuur 
Stichting Guitart voorziet de ruimtes van de apparatuur zoals omschreven op “online 
reserveren” pagina. Het is mogelijk dat er tijdelijk andere, vervangende apparatuur aanwezig is 
vanwege onderhoud en/of reparatie. Bij twijfel over gebruik van de apparatuur bel of mail de 
beheerder. 
 
Annulering van een serie of sessie 
Het annuleren van je sessie of serie kan via het bevestigingsbericht van je afspraak tot 48 uur 
van tevoren. Er zal geen restitutie plaats vinden van de reservering binnen 48 uur. Kan een 
repetitie geen doorgang vinden door zeer bijzondere omstandigheden, neem dan contact met 
ons op. Na het annuleren van een sessie, ook wel vrijgeven van een sessie genaamd, kan 
iemand anders dit dagdeel boeken. 
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Gegevens en privacy 
De gebruiker dient zijn/haar informatie naar eerlijkheid in te vullen. Het doel van stichting 
Guitart is een toegankelijke website, die in de behoeften van onze bezoekers voorziet, met 
respect voor ieders rechten en verwachtingen. Persoonsgegevens vragen we alleen waar en in 
hoeverre die nodig zijn. Stichting Guitart verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. 
 


