Huishoudelijk reglement Radio 777 voor dj’s
Algemeen
We zenden elke dag uit 7 dagen op 7 24/24 en 365 dagen per jaar.

Betaling/draaigelden
Er wordt geen draaigeld gevraagd, maar gemaakte onkosten worden ook niet terugbetaald.
We keren geen vergoedingen uit; noch in geld, noch in materiaal.

Streaming en streamgegevens
Deze data zijn persoonlijk.
Het is ten strengste verboden om ze aan derden te geven.
Er wordt niet zonder overleg doorgestreamd of dubbel gestreamd.

Muziekkeuze
Er mag muziek van de jaren 30 tot nu gedraaid worden.
Wat niet mag:
- klassieke muziek
- hardrock
- punk
- metal
- house
18 + nummers mogen pas na 22 uur gedraaid worden.
Racistische nummers zijn verboden.
Probeer uw muziek zoveel mogelijk af te wisselen en vermijd dat u een artiest meermaals op
een uur speelt.
Zorg ervoor dat de benamingen en de metagegevens juist zijn (titel + artiest).

We zijn in orde met auteurs regelgeving ( Sabam )
Is verboden om muziek te gebruiken die illegaal is ( YouTube enzo…..)
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Taalgebruik en uitspraak
De voertaal is Nederlands. ( probeer niet te plat te praten – dialect )
Let op uw taalgebruik (geen grof taalgebruik, er luisteren ook minderjarigen mee).
U wik en weeg je woorden over de actualiteit en dring je visie niet op aan de luisteraars

Politieke of geloof overtuigingen
Je mag Politieke of geloof overtuigingen hebben maar deze zijn verboden te uiten op de
Radio
in geen enkele vorm mag dit afgeleid worden wat u politieke of geloof overtuiging is

Draaien
Meld u 15 min. voor aanvang aan op de chat.
Blijf op de chat tot u klaar bent met draaien.
Schrijf “dj” voor uw naam wanneer u draait (dus enkel wanneer u van dienst bent).
Geef 5 min. voor het einde van uw sessie een seintje op de chat.
Stop steeds 1 min. voor het uur dat uw sessie is afgelopen.
Dronkenschap tijdens het draaien is niet oké en wordt niet getolereerd.
Als u niet kunt uitzenden om welke reden dan ook, laat u dit zo snel mogelijk weten aan de
beheerder. Zoek niet zelf naar vervanging of wissel niet onderling met collega’s.
Wilt u andere en/of meer uren? Bespreek de mogelijkheden met de beheerder.
Als de stream vrij is, mag u na overleg met de beheerder steeds draaien.
Het gebruik van een webcam is toegestaan. ( indien u deftig ben aangekleed )

Jingles
Onze radiojingles en algemene jingles (bv. “Goedemorgen…”) mogen gebruikt worden.
Jingles van andere zenders zijn verboden.
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Verzoekboek
Groetjes en verzoekjes probeer je zoveel mogelijk via de verzoekboek te laten verlopen .
Het kan via de sociale media en via de chat maar hou dit beperkt
Als een verzoekje word aangevraagd probeer deze zo snel mogelijk af te handelen
Reclame
Reclame maken op sociale media e.d. raden we sterk aan.
Let hierbij op voor taalfouten.
Reclame voor andere zenders en samenwerkingen tussen de zenders zijn verboden
( tenzij anders afgesproken )
alle commerciële reclame zijn strik verboden
Verbreking van de samenwerking mits gezamenlijke overeenkomst
De samenwerking kan altijd door een van de partijen opgezegd worden.
Dit gebeurt in gezamenlijk overleg.
Geen van de partijen kan geen enkel geval een schadevergoeding eisen. Van de andere partij

Bij vragen of problemen
Bel naar de beheerder op het nummer +32 ( 0) 474 20 69 57 of mail naar info@radio777.be
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