REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN
Art. 1
§ 1. Academie Orfeus - verder verhuurder genoemd, vertegenwoordigd door de directeur van
Academie Orfeus, verhuurt muziekinstrumenten aan regelmatig ingeschreven leerlingen van
Academie Orfeus conform de voorwaarden bepaald in dit reglement.
§ 2. De verhuur van een muziekinstrument gebeurt op basis van een huurovereenkomst tussen de
verhuurder en de huurder.
§ 3. Academie Orfeus stelt jaarlijks het aantal en de soort instrumenten vast die te huur worden
aangeboden.
§ 4. De algemene coördinatie van het verhuur van instrumenten berust bij de directie. Om
organisatorische redenen wordt per muziekinstrumentengroep een verantwoordelijke aangesteld die
onder meer belast is met de uitreiking, de controle en de terugname van de instrumenten. De
verantwoordelijke is het eerste aanspreekpunt voor de huurder. Een geactualiseerde lijst met
verantwoordelijken wordt gepubliceerd op de website van de academie.
Art. 2
§ 1. Enkel regelmatig ingeschreven leerlingen komen in aanmerking voor de huur van een instrument.
Als regelmatige leerling wordt beschouwd: de leerling die beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden,
ingeschreven is voor het geheel van de vakken van een bepaald leerjaar, werkelijk en regelmatig deze
vakken volgt (met het doel op het einde van het schooljaar eventueel de rechten te bekomen die
verbonden zijn aan het welslagen in de proeven) en het eventueel vereiste inschrijvingsgeld heeft
betaald. Bovendien wordt als regelmatige leerling aanzien de leerling die, in afwijking van wat
voorafgaat, slechts een deel van de vakken daadwerkelijk en regelmatig volgt op grond van vrijstelling
voor die vakken die reeds met vrucht werden gevolgd op een gelijkwaardig of hoger niveau van het
voltijds secundair onderwijs, van het deeltijds kunstonderwijs of van het kunstonderwijs met beperkt
leerplan.
§2. Een meerderjarige leerling is zowel de gebruiker als de huurder van het instrument. Een
minderjarige leerling krijgt slechts de beschikking over een instrument indien de huurovereenkomst
ondertekend wordt door beide of door één van de ouders of door zijn/haar wettelijke voogd. De
ondertekenende ouder(s) of voogd wordt (worden) in dat geval beschouwd als de huurder van het
instrument, de minderjarige leerling als de gebruiker.
Art. 3
§ 1. Een instrument kan maximaal voor de duur van 5 schooljaren gehuurd worden (einde schooljaar
= 30 juni).
§ 2. Kinderinstrumenten (kleiner formaat) kunnen gehuurd worden tot de leerling het instrument
ontgroeid is. De leerkracht van de leerling bepaalt, in samenspraak met de verantwoordelijke, wanneer
dit het geval is.

Art. 4
De verhuurder behoudt zich het recht voor een aanvraag tot huur te weigeren indien er zich tijdens
een eerder aangegane ontleningsovereenkomst moeilijkheden hebben voorgedaan.
Art. 5
§ 1. Bij de aanvang van de huur dient de huurder de jaarlijkse huursom te betalen. De huurder krijgt
daartoe een factuur die wordt overhandigd samen met de huurovereenkomst. Het huurinstrument
kan door de verantwoordelijke pas aan de huurder worden uitgereikt na vaststelling van ontvangst van
betaling. Het betaalde huurgeld is in geen geval terug vorderbaar, zelfs niet gedeeltelijk.
Tarieven:
Leerlingen 1e graad: € 20
Leerlingen 2e graad: € 20
Leerlingen 3e graad: € 40
Leerlingen 4e graad: € 60
§ 2. Indien het instrument wordt gehuurd voor meer dan één schooljaar, dient het huurgeld vanaf het
tweede schooljaar betaald te worden binnen de dertig dagen na ontvangst van de factuur voor dat
schooljaar.
Art. 6
Tijdens de duur van de huurperiode mag de huurder of de gebruiker het instrument onder geen enkele
voorwaarde uitlenen, verhuren of in gebruik geven aan derden.
Art. 7
Het instrument mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor de studie en/of
muziekuitvoeringen in het kader van het programma van Academie Orfeus, behoudens met expliciete
en schriftelijke toestemming van de directeur.
Art. 8
§ 1. De huurder is verantwoordelijk voor de correcte behandeling en het onderhoud van het
instrument. Hij dient hiertoe strikt de richtlijnen op te volgen van de verantwoordelijke voor het
gehuurde muziekinstrument. Onderhoudskosten zijn ten laste van de verhuurder alsook eventuele
herstelkosten. Herstel- en/of onderhoudskosten aan versterkers (basgitaar, elektrische gitaar) zijn ten
laste van de huurder.
§ 2. De huurder is tevens aansprakelijk voor het behoud van het gehuurde instrument en wordt
aangeraden hiervoor een verzekering af te sluiten. In geval van onherstelbare beschadiging, diefstal of
verlies wordt de waarde van het instrument bepaald door een gespecialiseerd vakman en betaalt de
huurder het geraamde bedrag aan de academie dat de aankoop van het betreffende instrument
bekostigd heeft. De huurder krijgt daartoe een factuur.
§ 3. De directeur van Academie Orfeus of de verantwoordelijke kan te allen tijde vragen het instrument
te bezichtigen.

Art. 9
§ 1. Wanneer het einde van de in de huurovereenkomst vermelde lopende huurtermijn in zicht is,
wordt de huurder tijdig op de hoogte gebracht van de data en locatie waarop het instrument dient
terugbezorgd te worden aan de verantwoordelijke. Dit geschiedt aan het einde van het schooljaar, in
de maand juni.
§ 2. Bij de teruggave van het gehuurde instrument wordt het onmiddellijk bij ontvangst nagekeken en
getest door de verantwoordelijke.
§ 3. Voor kinderinstrumenten wordt het einde van de huurtermijn in overleg met de leerkracht en de
verantwoordelijke bepaald. De verantwoordelijke spreekt daarop de datum van teruggave met de
huurder af.
Art. 10
De huurder kan te allen tijde de met de academie afgesloten overeenkomst voor de huur van een
instrument beëindigen. In dit geval dient de huurder zelf – en binnen een termijn van 2 weken - contact
op te nemen met de verantwoordelijke persoonlijk, teneinde een afspraak voor het indienen van het
instrument te maken. Deze bepaling geldt ook wanneer de leerling de lessen staakt.
Art. 11
§ 1. Indien de huurder een bepaling van dit reglement niet naleeft, kan de verhuurder de tussen de
huurder en de academie afgesloten huur onmiddellijk schriftelijk verbreken en het instrument
terugvorderen.
§ 2. Bij niet-betaling van de huursom na maximaal twee aanmaningen, gelden de bepalingen in § 1.
§ 3. Terugvordering van het instrument ontslaat de huurder niet van de bepalingen waartoe hij
krachtens dit reglement gebonden is, in het bijzonder inzake de behandeling van het instrument en de
inleveringsmodaliteiten (artikel 10).
Art. 12
Onderhavig reglement voor het huren van instrumenten wordt aan iedere ‘overeenkomst huren
muziekinstrument’ gehecht om er integraal deel van uit te maken.
Art. 13
Onderhavig reglement treedt in werking vanaf het schooljaar 2021-2022.

OVEREENKOMST HUREN MUZIEKINSTRUMENT
(EVENTUEEL NAAM, CODE, EVENTUELE TOEBEHOREN)

Tussen Academie Orfeus, Witteweg 18, 1652 Alsemberg, vertegenwoordigd door
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………….
hierna genoemd ‘de verhuurder’
en
(in het geval van meerderjarigheid van de gebruiker van het instrument)
naam ……………………………………………………………………………………………………………………………………..,
adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………..,
rijksregisternummer ……………………………………………………………………………………………………………….
van de gebruiker hierna genoemd ‘de huurder’
of
(in het geval van minderjarigheid van de gebruiker van het instrument)
Naam ……………………………………………………………………………………………………………………………..……..,
adres van de gebruiker…………………………………………………………………………………………………………..,
rijksregisternummer ……………………………………………………………………………………………………………..,
naam van de ouder(s) of wettelijke voogd
………………………………………………………………………………, adres (indien afwijkend van gebruiker)
………………..……………………………………………………………, hierna genoemd ‘de huurder’
wordt overeengekomen wat volgt:
1. De verhuurder verhuurt aan de huurder het volgende instrument:
naam…………………………………………………………………………………………………………….…………….,
omschrijving ………………………………………………………………………………………………………………,
code …………………………………………………………………………………………………………………………...
en eventueel toebehoren …………………………………………………………………………………….……..
2. De huurperiode neemt een aanvang op …. / .... / …. om te eindigen op …. / …. / …..
Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst eenmalig stilzwijgend verlengd
voor de duur van een schooljaar, om te eindigen op …. / …. / …..
3. De huurprijs bedraagt 20/40/60* euro (*schrappen wat niet past) per schooljaar
afhankelijk van de graad waarin de leerling zit. Dit bedrag dient betaald te worden na
ontvangst van de factuur.

4. De huurder verklaart kennis genomen te hebben van het reglement voor het huren
van instrumenten, hierbij gevoegd. Hij verbindt er zich door de ondertekening van deze
overeenkomst toe het reglement na te leven.

Opgesteld te Alsemberg op …. / …. / …. in twee exemplaren waarvan iedere partij erkent er
één ontvangen te hebben.

De verhuurder,

De huurder,

OVEREENKOMST HUREN KINDERMUZIEKINSTRUMENT
(EVENTUEEL NAAM, CODE, EVENTUELE TOEBEHOREN)

Tussen Muziekacademie Orfeus, Witteweg 18, 1652 Alsemberg, vertegenwoordigd door
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
hierna genoemd ‘de verhuurder’
en
Naam van de gebruiker…………………………………………………………………………………………………………..,
adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………..,
rijksregisternummer….…………………………………………………………………………………………………………..,
naam van de ouder(s) of wettelijke voogd ………………………………………………………………………………,
adres (indien afwijkend van gebruiker) ………………..…………………………………………………………………,
hierna genoemd ‘de huurder’
wordt overeengekomen wat volgt:
1. De verhuurder verhuurt aan de huurder het volgende instrument:
naam…………………………………………………………………………………………………………….…………….,
omschrijving ………………………………………………………………………………………………………………,
code …………………………………………………………………………………………………………………………...
en eventueel toebehoren ………………………………………………………….………………………………..
2. De huurperiode neemt een aanvang op …. / …. / …. en eindigt op het moment dat de
leerkracht – in samenspraak met de verantwoordelijke - bepaalt dat de leerling het
instrument ontgroeid is
3. De huurprijs bedraagt 40 euro per schooljaar. Dit bedrag dient – samen met een
éénmalige waarborgsom van 100 euro – betaald te worden na ontvangst van de
factuur
4. De huurder verklaart kennis genomen te hebben van het reglement voor het huren
van instrumenten, hierbij gevoegd. Hij verbindt er zich door de ondertekening van deze
overeenkomst toe het reglement na te leven.

Opgesteld te Alsemberg op …. / …. / …. in twee exemplaren waarvan iedere partij erkent er
één ontvangen te hebben.

De verhuurder,

De huurder,

OVEREENKOMST HUREN SPECIFIEK MUZIEKINSTRUMENT
(EVENTUEEL NAAM, CODE, EVENTUELE TOEBEHOREN)

Tussen Muziekacademie Orfeus, Witteweg 18, 1652 Alsemberg, vertegenwoordigd door
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
hierna genoemd ‘de verhuurder’
en
(in het geval van meerderjarigheid van de gebruiker van het instrument)
naam ……………………………………………………………………………………………………………………………………..,
adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………..,
rijksregisternummer ……………………………………………………………………………………………………………….
van de gebruiker hierna genoemd ‘de huurder’
of
(in het geval van minderjarigheid van de gebruiker van het instrument)
Naam …………………………………………………………………………………………………………………………………..,
adres van de gebruiker…………………………………………………………………………………………………………..,
rijksregisternummer …………………………………………………………………………………………………………..,
naam van de ouder(s) of wettelijke voogd ………………………………………………………………………………,
adres (indien afwijkend van gebruiker) ………………..…………………………………………………………………,
hierna genoemd ‘de huurder’
wordt overeengekomen wat volgt:
1. De verhuurder verhuurt aan de huurder het volgende instrument:
naam…………………………………………………………………………………………………………….…………….,
omschrijving ………………………………………………………………………………………………………………,
code …………………………………………………………………………………………………………………………...
en eventueel toebehoren …………………………………………………………………………………………..
2. De huurperiode neemt een aanvang op …. / .... / ….
3. De huurprijs bedraagt 40 euro per schooljaar. Dit bedrag dient – samen met een
éénmalige waarborgsom van 100 euro – betaald te worden na ontvangst van de
factuur

4. De huurder verklaart kennis genomen te hebben van het reglement voor het huren
van instrumenten, hierbij gevoegd. Hij verbindt er zich door de ondertekening van deze
overeenkomst toe het reglement na te leven.

Opgesteld te Alsemberg op …. / …. / …. in twee exemplaren waarvan iedere partij erkent er
één ontvangen te hebben.

De verhuurder,

De huurder,

