Studioreglement
RTL Live Entertainment Studio 21 (update 22-02-2017)

Algemene bepalingen
Artikel 1. Algemeen
1.1

Dit reglement (hierna te noemen: Studioreglement) is van toepassing op eenieder die Studio 21 en aanverwante
ruimtes (decorgang incl. walk of fame, productieruimtes, technische ruimtes, kleedkamers en de foyer) huurt of
gebruikt (hierna te noemen: Huurder).

1.2

Huurder is verantwoordelijk voor de naleving van het Studioreglement en is aansprakelijk voor de gevolgen van
eventueel niet-naleven hiervan.

1.3

In dit Studioreglement verstaan wij onder de studio: de eigenlijke studio, de foyer, walk of fame (entree) en alle
andere ruimtes in de studio.

Artikel 2. Gebruik van het gehuurde
2.1

Huurder dient het gehuurde behoorlijk te gebruiken in lijn met de in de huurovereenkomst beschreven bestemming.

2.2

Het gehuurde wordt geacht in goede staat aan Huurder te zijn opgeleverd, tenzij Huurder direct bij ingebruikname
melding heeft gemaakt van vastgestelde onregelmatigheden.

2.3

Huurder dient het gehuurde na gebruik tijdig, dat wil zeggen direct na het aflopen van de huurperiode, op te leveren:
leeg, schoon en in dezelfde staat als waarin deze aan hem door RTL Live entertainment ter beschikking werd
gesteld.

2.4

Bij niet-tijdige oplevering is Huurder zonder dat enige ingebrekestelling is vereist in verzuim. RTL Live Entertainment
heeft dan het recht om het gehuurde te ontruimen en/of aan Huurder de vergoeding (dagprijs) voor het niet-tijdig
opgeleverde in rekening te brengen, onverminderd het recht van RTL Live Entertainment om aanvullende
schadevergoeding te vorderen.

2.5

In geval van beschadiging aan de studio, bijvoorbeeld aan muren, vloeren of deuren, of aan objecten in de studio of
vermissing van objecten zijn de kosten van reparatie dan wel vervanging voor de Huurder

2.6

De huurder dient bij gebruikmaken van externe facilitaire toeleveranciers, vooraf contact op te nemen met de
verhuurder/studiochef.

Artikel 3. Opslag van decors en andere materialen, overstaan
3.1

Opslag van decors en/of overstaan van decors en andere materialen zoals geluids- en lichtmateriaal, maar ook
promotiemateriaal en verpakkingsmateriaal op de studiovloer, in de naastgelegen decorgang en overige ruimtes is
alleen mogelijk met toestemming van RTL Live Entertainment.

3.2

Huurder is te allen tijde gehouden om deze overstaande materialen tussentijds te verwijderen, wanneer RTL Live
Entertainment dit verzoekt. De hiermee gemoeide kosten (bouwen, breken en opslag) zijn voor rekening van
Huurder.

3.3

Huurder is verantwoordelijk voor de afvoer van eigen decor, decoratiemateriaal en afval, zoals pallets en
verpakkingsmaterialen. Wanneer deze achterblijven in de studio, de naastgelegen ruimtes of de decorgang worden
de kosten van het verwijderen in rekening gebracht bij de huurder.

Artikel 4. Bouw en demontage in de studio
4.1

In de studio mogen geen timmer-, zaag-, las-of schilderwerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze dienen uitgevoerd
te worden op een daarvoor bestemde plaats, na overleg met studiochef.

4.2

Alle activiteiten worden uitgevoerd binnen tijdschema's als aangegeven door de studiochef of producent van RTL
Live Entertainment. Afwijkingen van deze tijdschema's zijn alleen toegestaan na goedkeuring van RTL Live
Entertainment.

4.3

Na plaatsing van het decor of aanbrengen van decoratiemateriaal dient de studio door de decorbouwer schoon en
vrij van bouw- en overige materialen (spijkers, schroeven) te worden opgeleverd. Eventuele schade die het gevolg
is van het niet naleven van deze bepaling is voor rekening van de Huurder, of indien de decorbouwer in opdracht
van RTL Live Entertainment werkt, voor rekening van de decorbouwer.

4.4

De voorgaande bepaling geldt ook voor de oplevering na demontage.

4.5

Wanneer tijdens een bouw-of demontageklus nachtrust-of anderszins langdurige pauzes worden ingelast, dient de
studio in opgeruimde staat te worden achtergelaten.

4.6

Het is niet toegestaan om verfrollers in de wasbakken van de studio uit te wassen.

4.7

Te allen tijde zal men tijdens deze werkzaamheden veiligheidsschoenen klasse 2 moeten dragen.

4.8

Bij werkzaamheden boven een hoogte van 2.5 meter is het dragen valbescherming verplicht.

Artikel 5. Belasting van de dakconstructie, de studiovloer en de podia.
5.1

Normen ten aanzien van dak- en vloerbelasting mogen nooit worden overschreden. De normen zijn opvraagbaar bij
de studiochef van De studio.

5.2

Het inhangen van licht, decor en andere zaken is uitsluitend toegestaan na overleg met de studiochef.

5.3

Het inhangen en/of plaatsen van licht, geluid, decorstukken, decoratiemateriaal enz. in de gehuurde ruimtes gebeurt
altijd onder verantwoordelijkheid en voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart RTL Live
Entertainment en door RTL Live Entertainment ter beschikking gesteld personeel van alle vorderingen van derden
die hiermee verband houden.

Artikel 6. Show- en podiuminstallaties
De bediening van de geautomatiseerde installaties op en rond het podium, zoals de hydraulieken (waaronder de
passerelle), de vloertracks, gordijnen, de ledwings en de trolleybeam mag uitsluitend geschieden door de studiochef of
door personen die daartoe door de studiochef zijn gemachtigd.
Artikel 7. Werken in de studio’s, gebruik van arbeidsmiddelen
7.1

Het is niet toegestaan om alleen te werken in de studio.

7.2

Arbeidsmiddelen (hijs- en hefmiddelen, klimmiddelen, transportmiddelen enz.) mogen uitsluitend door (aantoonbaar)
competente medewerkers worden gebruikt.

7.3

Bij gebruik van de middelen dient te worden voldaan aan de voor dat middel geldende veiligheidsprocedures en
eventuele opleidingseisen.

7.4

Bij schade ontstaan door oneigenlijk en/of onveilig gebruik, is de werkgever van de medewerker die de schade heeft
doen ontstaan, aansprakelijk.

7.5

Er is gratis Wifi voor de opdrachtgever in het productiekantoor. Er is niet standaard gratis Wifi aanwezig in de gehele
studio.

Artikel 8. Werken op het grid.
8.1

Het is niet toegestaan het lichtgrid te betreden zonder toestemming van de studiochef.

8.2

Medewerkers dienen voor het betreden van het grid hun zakken te legen; het is niet toegestaan om het grid te
betreden met kleine losse voorwerpen.

8.3

Het is tijdens repetities, opnames, uitzendingen en events niet toegestaan op het grid werkzaamheden te verrichten
terwijl medewerkers en derden zich op de studiovloer bevinden.

8.4

Bij een noodzakelijke beweging over het grid en/of brug zal de desbetreffende medewerker elk (nodig) voorwerp
gezekerd bij zich dragen.

Artikel 9. Geluids-en andere overlast
9.1

Werkzaamheden die (geluids)overlast (kunnen) veroorzaken voor andere huurders en gebruikers van naastgelegen
studio’s mogen alleen worden uitgevoerd na overleg met en goedkeuring van RTL Live Entertainment, zodat daar
rekening mee kan worden gehouden in de productieplanning.

9.2

Tijdens repetities, opnames of events in de studio dienen mobiele telefoons uitgeschakeld te zijn, dan wel op
trilfunctie te zijn gezet.

9.3

Oordoppen zijn beschikbaar in de dispensers bij de balie van de garderobe in de foyer en aan de linkerzijde op het
podium.

Artikel 10. Gebruik laadperrons, laden en lossen van decors en andere materialen
10.1 Voor laden en lossen van materialen kan gebruik worden gemaakt van het laadperron aan de randweg naast de
studio of van de schuifdeur in de decorgang tussen studio 21 en studio 22.
10.2 Gebruik van het laadperron of de schuifdeur in de decorgang dient in overleg met de studiochef te gebeuren.
10.3 Bij gebruik van de schuifdeur in de decorgang dient er gesluisd te worden om de klimaatvoorziening in de studio
niet te ontregelen.
10.4 Vanuit de decorgang bestaat de mogelijkheid om middels een decorlift (2,1 x 4,5 meter) materialen op het podium
te plaatsen.
Artikel 11. Vrijhouden decorgang
De decorgang dient te allen tijde leeg en schoon te zijn, het is niet toegestaan om de decorgang te gebruiken voor opslag
van materialen, tenzij daarvoor toestemming is gegeven door de studiochef. Bij eventuele geconstateerde overtredingen
zal RTL Live Entertainment de aangetroffen goederen verwijderen en de hieraan verbonden kosten doorberekenen aan
de overtreder.
Artikel 12. Schoonmaak
De schoonmaak van alle ruimten in de studio en de decorgang incl. de walk of fame geschiedt door of vanwege RTL Live
Entertainment. De kosten van schoonmaak zijn voor rekening van Huurder.
Artikel 13. Catering
Krachtens de Drank-en Horecawet zijn Delice en O7 vergunninghouder voor het verstrekken van etenswaren en het
schenken van dranken in De studio. Het is aan derden niet toegestaan cateringfaciliteiten te verlenen of cateringproducten
te laten verstrekken of laten afleveren, tenzij met schriftelijke toestemming van en onder de voorwaarden vastgesteld door
RTL Live Entertainment.
De cateraar dient zich te houden aan de geldende voorschriften welke staan omschreven in de milieuwetgeving, hij/zij
dient daarbij ook voor zijn/haar eigen afvalverwerking te verzorgen. De door RTL Live Entertainment aangewezen
beschikbare ruimte, de oplevering en terug inname van de ruimte geschiedt middels de huiscateraars van RTL Live
Entertainment.
Artikel 14. Beveiliging
14.1 RTL Live Entertainment neemt zodanige maatregelen en geeft zodanige voorschriften als zij nodig acht voor de
beveiliging. Huurder is verplicht om deze onverwijld op te volgen.
14.2 RTL Live Entertainment is niet aansprakelijk voor diefstal van, tenietgaan van of schade aan eigendommen van
Huurder, van personeelsleden van Huurder, van door Huurder ingeschakelde derden dan wel van door Huurder
toegelaten gasten en publiek.
14.3 Huurder draagt zelf zorg voor het toezicht op zijn eigendommen, personeelsleden, door Huurder ingeschakelde
derden dan wel van door Huurder toegelaten gasten en publiek gedurende het verblijf in De studio. Huurder kan ter
zake bij RTL Live Entertainment een aanvraag tot beveiliging indienen.

Artikel 15. Toegangsbeleid/sleutelprocedures
15.1 Klanten en leveranciers van RTL Live Entertainment kunnen sleutels en/of toegangspasjes aanvragen ten behoeve
van het werken in de studio’s en aanverwante ruimten. Deze worden altijd op naam uitgegeven.
15.2 De sleutels en/of pasjes dienen na afloop van de productie te worden ingeleverd bij de dienstdoende studiochef of
bij de namens RTL Live Entertainment aanwezige producent.
15.3 De ontvanger is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitgereikte pas of sleutels. Verlies van pasjes of sleutels dient
onverwijld gemeld te worden aan de studiochef of RTL Live Entertainment producent. Bij verlies van een pas of
sleutel zullen kosten in rekening worden gebracht, te weten € 25,- voor een pasje, € 25,- per sleutel.

Artikel 16. Belangrijke telefoonnummers
De volgende algemene nummers zijn van belang voor huurders en mensen die werkzaam zijn in De studio:

Studiochef:

06 - 51 66 67 25 (Mickel Derlagen)

Productie RTL Live Entertainment:

06 - 53 64 84 80 (Marjolein Kasteel)
06 - 20 30 08 80 (Alex Peijen)

Geluid De studio:

06 - 29 04 74 30 (Peter Veldhuijzen)

Licht De studio:

06 - 22390575 (Alex Brienen)

Projectie/LED De studio:

06 - 22 24 75 50 (Arjen Mooij)

RTL Beveiliging

035 - 6718700

