
REPETITIERUIMTES
INFOFICHE VERHUUR

ALGEMENE INFO 
Beschrijving
Repetitielokaal 1 van 24m²
Repetitielokaal 2 van 30 m²
11 materiaal bergingen om muziekgrief op te bergen,
Backstageruimte met sanitaire voorziening (toilet, lavabo en douche)
+ grondplan repetitieruimte

MATERIAAL
Zanginstallatie
Beide repetitieruimtes zijn uitgerust met een vaste zanginstallatie 
bestaande uit
• 1 gepowerde 8-kanaals mixer (merk en type moeten nog ingevuld 

worden, want die worden vernieuwd)

• 2 luidsprekers (HK PR 15) op statief inclusief aansluiting op de 
zanginstallatie

• 2 microstatieven, zonder microklemmen, micro’s en XLR-kabels)

In elke repetitieruimte ligt een handleiding van deze installatie en een 
mapje met beknopte instructies voor een corerct gebruik ervan.  Lees 
deze instructies grondig door alvorens ermee aan de slag te gaan.

Drumstel
In beide repetitielokalen staat een vast drumtoestel van het merk Pearl 
(type Export).  Dit basistoestel kan door elke groep gebruikt worden.
Het drumstel bestaat uit volgende onderdelen: 
• 1 basdrum (22”) + basdrumpedaal, 2 toms (12” en 13”), 1 floortom 

(16”), 1 snare en 4 dempingsringen

• Statief voor hihat, 2 boomstatieven voor de crash cymbalen, 1 
statief voor de rideen 1 drumstoeltje

• Zelf mee te nemen: cymbalen, hihat alsook de bijhorende kleine 
materialen als schroeven, mousse, hihatclutch, steunringen voor 
de cymbalen.

Zowel de zanginstallatie als het drumstel hebben een vaste plaats 
in het repetitielokaal.  Dit staat aangeduid op een plannetje dat 
ophangt in de repetitieruimtes.  Na elke repetitie moeten zowel de 
zanginstallatie (inclusief boxen en statieven) als het drumstel in 
dezelfde opstelling teruggeplaatst worden.

GELIJKVLOERS

KELDERVERDIEPING
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repetitielokaal 1

repetitielokaal 2

kleedkamer

inkomsas 1 + kaartlezer 1

inkomsas 2 + kaartlezer 2

bergruimte 1

bergruimte 2

bergruimte 3

bergruimte 4

bergruimte 5

bergruimte 6

bergruimte 7

bergruimte 8

bergruimte 9

bergruimte 10 + bergruimte 11

gang

deurbellen lokaal 1 en 2



TARIEVEN 
BEVEREN NIET BEVEREN

Jongeren tot 26 jaar – blok 3u 5 euro 7,50 euro

Volwassenen +26 jaar – blok 3u 10 euro 15 euro

Individueel per uur tot 26 jaar 1,50 euro 2,50 euro

Individueel per uur  26-plussers 2,50 euro 10 euro

Berging/maand jongeren 10 euro 10 euro

Berging/maand 26-plussers 15 euro 15 euro

UURREGELING
VAN MAANDAG TOT VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

11 > 14 uur 9 > 12 uur 11 > 14 uur

14 > 17 uur 12 > 15 uur 14 > 17 uur

17 > 20 uur 15 > 18 uur 17 > 20 uur

20 > 23 uur 18 > 21 uur 20 > 23 uur

21 > 24 uur

JEUGDDIENST
Gravenplein 8 | 9120 Beveren
T 03 750 10 30
E jeugddienst@beveren.be 
www.beveren.be

Open
Enkel op afspraak,  
vrije inloop op dinsdag en vrijdag tussen 8u30-12u30


