
Studieleje
Senest ændret 1. april 2013

1. Priser

Personer, der har været betalende A-medlemmer i minimum 3 måneder 
eller D- og E-medlemmer, der har været aktive i minimum 3 måneder 
omfattes af punkt 2.

Stk. 2. Andre lejere omfattes af punkt 3.

2. Medlemmer

Leje af studiet koster følgende:

1 time 65 kr.
1 dag 400 kr.  (fra kl. 00 til kl. 24)

Weekend 800 kr. (fra fredag kl. 00 til søndag kl. 24)

1 uge 1.200 kr. (fra f.eks. mandag kl. 00 til søndag kl. 24)

Stk. 2. Bestyrelsen kan dispensere fra ovennævnte priser.

3. Ikke-medlemmer

Leje af studiet koster følgende: 

1 time 150 kr.
1 dag 800 kr. (fra kl. 09 - 19)

> 3 dage 10% rabat (af beløb over 800 kr.) 
> 7 dage 20% rabat (af beløb over 2.400 kr.)

4. Lejekontrakt og betaling

Lejekontrakt underskrives af den pågældende studielejer inden lejemå-
let træder i kraft.

Stk. 2. Betaling af studieleje skal ske ved kontraktens underskrivelse. 
Lejemålet træder ikke i kraft før betaling er sket.

5. Ordensreglement

Overtrædelse af det af bestyrelsen fastsatte ordensreglement medfører 
øjeblikkelig ophævelse af lejeforholdet.

6. Benyttelse af indspilningslokaler

Studielejer sørger selv for at indspilning kan �nde sted i ledige lokaler.

Stk. 2. Lydpotten kan ikke holdes ansvarlig for disse aftaler.

7. Benyttelse af studie og studieudstyr

Kun studielejer og de i kontrakten opførte brugere må benytte studiet.

Stk. 2. Studielejere, der omfattes af punkt 2, kan benytte studiemusikere, 
der ikke er medlem af Lydpotten efter nærmere aftale med musikkonsu-
lenten. 

Stk. 3. Det lejede må under ingen omstændigheder �ernes fra Lydpot-
ten.

Stk. 4. Det lejde må under ingen omstændigheder videreudlejes.

8. Skader på det lejede

Studielejer er personlig ansvarlig for enhver skade det lejede måtte blive 
tilføjet ved brug af det lejede.

9. Opsigelse af lejemålet

Studielejer kan ikke opsige lejemålet, medmindre dette sker skriftligt 14 
dage før starten af den i kontrakten fastsatte lejeperiode.

10. Mangler ved det lejede

Studielejer er ikke berettiget til refundering af leje i tilfælde, hvor det 
lejede er ude af funktion, er til reparation eller på anden måde ikke er til 
stede, medmindre dette bevirker, at formålet med lejemålet ikke kan 
opfyldes.

11. Studietekniker

Studielejer skal til enhver tid benytte en af Lydpotten godkendt 
studietekniker.

12. Klage

Klage over studielejeforhold skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 
14 dage efter det forhold, der gav anledning til klagen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan behandle klager, der er indgivet for sent efter stk. 
1, hvis særlige omstændigheder taler derfor.
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