Liefde voor muziek
Het aanbod aan amateurmusici is groot, ook in Eindhoven en omgeving. Bevlogen en met veel liefde maken zij
muziek en dat vaak op hoog niveau. Stichting Wim van Doorne Muziekkiosk heeft tot doel deze musici een podium
te bieden en inwoners van Eindhoven en omgeving daarvan gratis te laten genieten. We doen dit al ruim 20 jaar
met veel succes.

Beste gebruiker van De Wim van Doorne Muziekkiosk,
Wat leuk dat jij/jullie binnenkort een optreden op De Kiosk verzorgen! Hopelijk wordt het een fantastische
dag voor het publiek en natuurlijk ook voor jou/jullie zelf.
Voor het gebruik van De Kiosk hebben wij een aantal huishoudelijke regels opgesteld, waarover we je hierbij
graag informeren:
• B
 ij het gebruik van De Kiosk maak je (voornamelijk) gebruik van je eigen instrumenten, apparatuur en
andere spullen en benodigdheden. Deze breng je zelf mee, tenzij wij daarover vooraf uitdrukkelijk andere
afspraken gemaakt hebben.
• D
 e Kiosk is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van jouw instrumenten, apparatuur en andere spullen en benodigdheden.
• G
 raag houden wij De Kiosk in goede staat. Wij verwachten daarom dat jij netjes met De Kiosk omgaat. Dat
houdt bijvoorbeeld in dat er niks kapot wordt gemaakt. Bij schade of beschadigingen ben je daarom zelf
verantwoordelijk en aansprakelijk. Dat betekent dat jij de kosten die De Kiosk in dat geval moet maken, zal
moeten vergoeden.
• D
 e geldende coronaregels moeten op ieder moment worden nageleefd. Een eventuele boete bij niet naleving komt voor jouw rekening.
• A
 anwijzingen en/of instructies van De Kiosk moeten worden nageleefd. Dat betekent dat jij bijvoorbeeld
verplicht bent om mee te werken aan redelijke verzoeken in het kader van wettelijke plichten omtrent
onder andere veiligheid en de beperking van overlast.
I• n het geval dat voor jouw/jullie optreden nog een vergunning nodig is, ben jij zelf verantwoordelijk voor
het regelen van die vergunning bij de gemeente Eindhoven. Wij verzoeken je ons die vergunning ten minste drie dagen voor de dag van het optreden aan ons te overleggen.
Wij gaan ervan uit dat deze regels zullen worden gerespecteerd en nageleefd. Heb je nog vragen naar aanleiding van deze mail? Dan horen we die graag! Neem gerust contact met ons op via je vaste contactpersoon of
ons algemene emailadres: info@wimvandoornemuziekkiosk.nl.
We wensen je alvast een mooi optreden toe!
Namens De Stichting Wim van Doorne Muziekkiosk.
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