Terbeschikkingstelling instrumenten
RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE DE TERBESCHIKKINGSTELLING
VAN MUZIEKINSTRUMENTEN.
ART. 1 - De Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans kan aan de leerling
die op regelmatige wijze de lessen volgt, een muziekinstrument (eigendom van de school)
ter beschikking stellen, d.i. in bruikleen afstaan hetzij gebruik in de school tijdens zijn
lestijden. De directie beslist over de toekenning van dit instrument. Een leerling kan slechts
één instrument huren of gebruiken, tenzij de directie hier anders over beslist (b.v
overstock). De leerling wordt geacht al het nodige te doen om het instrument in behoorlijke
staat te houden.

ART. 2 - De terbeschikkingstelling van een instrument gebeurt telkens voor één schooljaar
en kan maximaal verlengd worden tot het einde van de lagere graad.
Deze termijnen kunnen onder geen beding overschreden worden, tenzij het gaat om een
speciaal of uitzonderlijk instrument of tenzij de directeur anders beslist. (zie bijlage)
Deze bepalingen gelden niet voor het gebruik van de piano.

ART. 3 - De terbeschikkingstelling impliceert dat de leerling per schooljaar een
vergoeding is verschuldigd voor huur, verzekering en onderhoud van een
huurinstrument en voor gebruik onderhoud van een piano.
Deze vergoedingen worden bepaald als volgt:
a) Huurinstrumenten
1 all-in prijs van 51 euro voor een 1ste instrument.voor huur, verzekering en onderhoud
2 all-in prijs van 38 euro voor een 2 de instrument voor huur, verzekering en onderhoud
b ) gebruik piano’s
€ 28 voor het gebruik in de school tijdens de lestijden van piano. Eventuele herziening
van één dezer vergoedingen wordt slechts van toepassing bij het eerst volgende
schooljaar.

ART. 4 - .De vergoedingen worden de eerste maal geïnd bij het ontvangst van het
instrument.
De daaropvolgende jaren tijdens de inschrijving van de leerling
De vergoeding voor gebruik van piano wordt geïnd bij de inschrijving.

ART 5 De instrumenten worden in perfecte staat afgeleverd aan de huurder. Alle
instrumenten werden voor de verhuur nagekeken, en geleverd met de bijhorende
bijbehoren (strijkstok, originele kist, mondstuk). Snaren voor strijkinstrumenten en rieten
voor blaasinstrumenten worden zelf aangekocht.

ART. 6 - Nadere bepalingen betreffende
1) huurinstrumenten
Bij vroegtijdige stopzetting van de cursus wordt de huur, verzekering of bijdrage
onderhoud noch geheel noch gedeeltelijk terugbetaald.
2) gebruik piano’s
Bij vroegtijdige stopzetting van de cursus wordt de vergoeding noch geheel noch
gedeeltelijk terugbetaald.
Het instrument moet in goede staat worden teruggegeven inclusief de bijbehoren
(mondstuk, originele kist, strijkstok)

ART.7 :Bij ernstige beschadigingen toegebracht door de huurder of derden worden de
herstellingskosten verhaald op de huurder.

ART 8 De expertise bij een schadegeval wordt uitgevoerd door vakspecialist aangeduid
door de gemeente Beveren

ART. 9 - De directie kan de onmiddellijke inlevering van het uitgeleende instrument
eisen:
a) bij stopzetting van de studies;
b) in geval de leerling niet meer voldoet aan de criteria van “regelmatige financierbare
leerling”;
c) in geval van klaarblijkelijke slordigheid of expliciete wanbehandeling.
In al deze gevallen gelden de bepalingen van artikel 5.

ART. 10 - De ouder, voogd of meerderjarige leerling verklaart zich, door het hier
bedoelde ontlenen of gebruiken van een instrument, akkoord met onderhavig reglement.

