Verhuurovereenkomst voor muziekinstrumenten
(Academiereglement art. 51 en bijlage 6)

Marktplein 20 – 9220 Hamme
Tel. 052 47 83 84
E-mail: academie@hamme.be
Website: www.academiehamme.be

VERHUUROVEREENKOMST VOOR MUZIEKINSTRUMENTEN
Schooljaar 2021 2022

Tussen de ondergetekenden:
Enerzijds de ‘verhuurder’: de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans,
Marktplein 20 te 9220 Hamme, die wordt vertegenwoordigd door het College van
Burgemeester en Schepenen, voor wie optreedt de heer L. De Mey, schepen van onderwijs,
en de heer directeur Raf Vandermeulen, directeur.

2 Anderzijds de ‘huurder’: ………………………………………………………..
(identiteit van de leerling of, indien minderjarig, de ouder/voogd)

De huurder huurt een ………………………………………… met code ……………….
en met extra bijhorigheden …………………………………………………………………..
zichtbare schade ……………………………………………………………………………………
voor …………………………………………….
ingeschreven in de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, te Hamme.

Beiden verbinden zich tot volgende bepalingen:
1° Het contract wordt afgesloten voor een periode van maximum drie jaar. Van zodra de leerling
de derde graad bereikt, kan de school, wanneer er nood is aan instrumenten voor beginnende
leerlingen, het ontleende instrument bij het begin van het schooljaar terugvragen. Indien het
instrument beschikbaar is, kan de directeur toestemming verlenen om een instrument langer
dan drie jaar te lenen.
2° De huurder kan het instrument afhalen na overhandiging van een ondertekend exemplaar van
de huurovereenkomst en het voorleggen van een bewijs van betaling van het huurgeld. Het
jaarlijks huurgeld is vastgesteld op 41,00 EUR + 88,00 EUR WAARBORG te betalen bij het
aangaan van de overeenkomst.
3° Het betaalde huurgeld is, zelfs gedeeltelijk, niet terugvorderbaar.
4° Door het in ontvangst nemen van het instrument zonder verdere opmerkingen, verklaart de
huurder zich ermee akkoord het instrument in goede staat te hebben verkregen rekening
houdend met eventuele opmerkingen betreffende zichtbare schade, zoals genoteerd op deze
huurovereenkomst.
5° Tijdens de duur van de huur mag de huurder het instrument onder geen enkele voorwaarde
uitlenen, verhuren of in gebruik geven aan derden.
6° De huurder staat in voor het normale onderhoud van het instrument. Herstellingen te wijten
aan normale slijtage zijn ten laste van de verhuurder:
-voor strijkinstrumenten: het vervangen van snaren in overleg met de leerkracht
-voor blaasinstrumenten: vervangen van rieten in overleg met de leerkracht
7° Alle herstellingen gebeuren via het secretariaat van de school. Het is de huurder niet toegelaten
eigenhandig herstellingen te laten uitvoeren aan de gehuurde instrumenten.
8° Bij schade aan het instrument door het niet opvolgen van de instructies van de leraar, vergoedt
de huurder de herstellingskosten.
9° Bij technische breuken, niet resulterend uit het niet opvolgen van de instructies van de leraar,
wordt de herstelling betaald door de gemeente.
10° De huurder is volledig verantwoordelijk voor verlies of diestal van het instrument en
bovenvermelde bijhorigheden, eigendom van de school.
In geval van diefstal of verlies zal het instrument door de huurder, die borg staat, moeten
worden vergoed tegen de geactualiseerde aankoopprijs.
11° De huurder dient het instrument aan het eind van elk schooljaar aan de vakleerkracht voor te
leggen, ter controle van de huidige staat.
12° De instrumenten dienen als volgt te worden ingeleverd:
-bij stopzetting van het volgen van de lessen: binnen de veertien dagen
-bij niet-herinschrijving voor een nieuw schooljaar: ten laatste op 1 oktober van het nieuwe
schooljaar
-bij opvraging zoals bedoeld in punt 6: binnen de veertien dagen.

Opgemaakt te Hamme, in twee exemplaren en waarbij elke partij erkent één exemplaar ontvangen
te hebben, ………………………………

De huurder,

De verhuurder,

……………………………

De Heer Directeur

Schepen voor Onderwijs

(naam)

R. Vandermeulen

Luk De Mey

..................................

..................................

(handtekening)

(handtekening)

Waarborg betaald via factuur VK1/………………….

