Belangenvereniging voor leerlingen van
het Centrum voor Muziek en Dans Valkenswaard

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLANKBORD

Reglement voor de verhuur van instrumenten

Algemene verhuurregels

1.

Instrumenten worden alleen verhuurd aan leden van de vereniging, die
bij het Centrum voor Muziek en Dans geplaatst zijn voor instrumentaal
onderwijs.

2.

Het aantal instrumenten is beperkt. Toewijzing zal plaatsvinden:
a. aan leerlingen tot en met 18 jaar, van wie de ouders al lid waren van
de vereniging tijdens de Oriëntatiecursus;
b. overige aanvragen die voldoen aan punt 1.

3.

Het huurcontract staat op naam van de ouders of wettelijke
vertegenwoordigers van de leerling.
Bij schade of diefstal is de huurder verplicht dit direct te melden bij de
verhuurder. Tevens is de huurder verplicht bij diefstal aangifte te doen
bij de politie.

4.

De huurder is verplicht erop toe te zien dat het gehuurde instrument
goed wordt onderhouden en uitsluitend wordt gebruikt als lesinstrument.
Onder ‘goed onderhouden’ wordt ook verstaan: herstel van kleine
mankementen ten gevolge van het gebruik (bijvoorbeeld: snaren, haren
en rieten).

5.

De huurder is wettelijk aansprakelijk voor schade aan het instrument.

6.

De verschuldigde huur dient na ontvangst van het instrument te worden
voldaan.
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Normaal formaat instrumenten

7.

De huurtermijn is één studiejaar. Op de laatste dag van het betreffende
studiejaar moet het instrument worden ingeleverd, tenzij het door de
huurder is gekocht en betaald.

8.

De huurprijs van een nieuw instrument bedraagt 25 procent van de bruto
aanschafwaarde (exclusief 5 procent financieringskosten).

9.

Voor overname van het instrument geldt dat de verkoopprijs gelijk is aan
de boekwaarde van het instrument. De boekwaarde is de bruto
inkoopprijs minus het totaal van de voor dat instrument ontvangen huur.
Voor instrumenten die langer dan drie termijnen zijn verhuurd, wordt per
instrument door het bestuur de verkoopprijs bepaald.

10.

Bij betaling in termijnen worden extra administratiekosten in rekening
gebracht.

Groei-instrumenten

11.

Een groei-instrument is een klein formaat instrument, dat wordt gebruikt
zolang de leerling nog te klein is om een normaal formaat instrument te
gebruiken.
Deze instrumenten kunnen worden gehuurd tot het moment dat de
leerling aan een normaal formaat instrument toe is. De huurperiode kan
dus langer dan één jaar zijn. Ook kan tussentijds het instrument voor een
groter instrument worden ingeruild, mits dat beschikbaar is.
In al deze gevallen wordt de huurprijs – naar rato van de gehuurde tijd –
per maand berekend. Als de leerling langer dan één jaar een groeiinstrument heeft gehuurd, wordt in principe geen normaal formaat
instrument meer verhuurd.
De huurprijs van elk soort groei-instrument wordt jaarlijks door het
bestuur vastgesteld. Een prijslijst is beschikbaar bij de
instrumentenbeheerder en de penningmeester.

12.

De huurder is verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement en
dient de aanwijzingen, door de verhuurder gegeven, op te volgen. In
bijzondere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het
bestuur van Klankbord.

