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GR/2021/036 | Academie voor Muziek & Woord - Stad Menen: aanpassingen overeenkomst en 
huurreglement huurinstrumenten
Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Juridische grond

Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en latere wijzigingen.

Feiten, context en argumentatie

Leerlingen aan de Academie voor Muziek en Woord kunnen onder bepaalde voorwaarden instrumenten 
huren in kader van hun opleiding.

Om de verhuur van instrumenten te regulariseren is het aangewezen een huurovereenkomst en een 
huurreglement op te maken.

Deze overeenkomst en het huurreglement werden aangepast in functie van de verhuring van een 
aantal nieuwe instrumenten.

Deze vernieuwde documenten vindt u terug in bijlage.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: de gemeenteraad keurt de aanpassingen in het huurreglement en de huurovereenkomst voor 
muziekinstrumenten goed.

HUURREGLEMENT:
Om leerlingen vlot en zonder drempel een muziekopleiding aan de Academie voor Muziek en Woord – Stad Menen te 
laten volgen, voorziet de academie in de verhuur van kwalitatieve studie-instrumenten.
Op de huurovereenkomst zijn volgende afspraken van toepassing:

 Artikel 1. Volgende instrumenten worden verhuurd:
     - Houtblaasinstrumenten

     - Koperblaasinstrumenten



     - Strijkinstrumenten

     - Slagwerk: xylofoon (met statief en tafelmodel)

     - Akoestische gitaar: beperkt aantal, onder specifieke voorwaarden

De academie stelt jaarlijks het aantal en de soort instrumenten vast die te huur worden aangeboden.

Artikel 2. Criteria van verhuur:
§1a. Instrumenten, met uitzondering van gitaar en xylofoon, worden verhuurd aan regelmatige 
leerlingen van de tweede graad (2.1, 2.2, 2.3 en 2.4) en het eerste jaar van de derde graad (3.1) uit 
elke vestigingsplaats van de Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen.

§1b. Tafelmodel xylofoons worden verhuurd aan regelmatige leerlingen vanaf het tweede jaar (2.2). 
Xylofoons met statief worden verhuurd aan leerlingen uit de vierde graad of leerlingen die kiezen voor 
de optie melodisch slagwerk.

§1c. Gitaren worden verhuurd aan regelmatige leerlingen met kansenstatuut van de tweede graad (2.1, 
2.2, 2.3 en 2.4) en het eerste jaar van de derde graad (3.1) uit elke vestigingsplaats van de Academie 
voor Muziek en Woord - Stad Menen.

§2. Indien onvoldoende instrumenten beschikbaar zijn, worden deze verhuurd volgens datum 
inschrijving en aanvraag. Indien het gevraagde instrument niet (meer) beschikbaar is, kan de aanvrager 
geen enkel recht of vergoeding eisen van de verhuurder.

§3. Leerlingen die zich inschrijven voor een tweede instrument, kunnen dit instrument enkel huren 
indien alle huuraanvragen 1e instrument werden behandeld en er voldoende instrumenten beschikbaar 
zijn. Aanvragen worden behandeld volgens datum.

§4. In kader van het vak groepsmusiceren kan een tweede instrument, ander type, uit dezelfde 
instrumentenfamilie verhuurd worden aan leerlingen uit de derde of vierde graad.

     §4. Uitzonderingen kunnen worden toegestaan na overleg met en goedkeuring door de directie.

Artikel 3. Duur van de huur:
§1a. Instrumenten, met uitzondering van gitaar en tafelmodel xylofoons, worden maximaal 5 jaar 
verhuurd of tot en met het leerjaar 3.1.

Indien zij niet opgevraagd werden door nieuw ingeschreven leerlingen, kunnen zij mits toestemming 
van de directie verder verhuurd worden.

§1b. Tafelmodel xylofoons worden verhuurd in periodes van 2 maand. Stilzwijgend verlengen van de 
overeenkomst is hierbij niet mogelijk.

§1c. Gitaren worden maximaal 2 jaar verhuurd. Indien zij niet opgevraagd werden door nieuw 
ingeschreven leerlingen, kunnen zij mits toestemming van de directie verder verhuurd worden.

§2. Instrumenten waar een grote vraag naar is, worden maximaal 4 jaar verhuurd of tot en met het 
leerjaar 2.4.

§3. Indien de verhuur niet verlengd wordt, moet het instrument tegen uiterlijk 1 september worden 
binnengeleverd op het secretariaat.

§4. Tijdens de duur van de huurovereenkomst mag de huurder of de gebruiker het instrument, onder 
geen enkele voorwaarde uitlenen, verhuren of in gebruik geven aan derden.

Artikel 4. Huurprijzen: jaarlijks te betalen bij (her)inschrijving of ondertekening overeenkomst:

-         2.1 t.e.m 3.1 : € 35

-         3.2 t.e.m 4.3 : € 60

-         Sociaal tarief (in combinatie met verminderd inschrijvingsgeld) : € 25 (voor alle graden)

-         Ontlening in functie van groepsmusiceren : € 25

-         Tafelmodel xylofoon : € 10 per periode van 2 maand



-         Akoestische gitaar : gratis

-         Ontlening in de loop van het schooljaar : € 5 per resterende maand voor einde schooljaar, met 
een minimum van € 25 en een maximum van de normale totale huurprijs.

Artikel 5. Waarborg: éénmalig te betalen bij ondertekening huurcontract:

-         Normaal tarief : € 70

-         Sociaal tarief : € 35

De waarborg wordt teruggestort na de definitieve inlevering van het instrument en alle toebehoren, en 
na controle en goedkeuring van de staat van het instrument en de toebehoren.

Artikel 6. Toebehoren
Aankoop van toebehoren, zoals rieten en snaren, olie of hars, vallen ten laste van de huurder.

Artikel 7. Rudimentair onderhoud
Elke leerling staat in voor het rudimentair onderhoud van zijn/haar instrument, zoals het smeren van 
ventielen, invetten stembuizen of kurkjes, harsen van de boog, …

Het rudimentair onderhoud wordt aangeleerd en opgevolgd door de instrumentleerkracht.

Ingeval nalatigheid wordt vastgesteld in verband met het onderhoud, zal de huurder hiervoor 
aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 8. Onderhouds- en herstellingskosten
Normale onderhouds- en herstellingskosten ten gevolge van slijtage, niet resulterend uit nalatigheid of 
wangebruik van de huurder of gebruiker, worden vergoed door de academie. De academie neemt, via 
de instrumentleerkracht, hiervoor de nodige maatregelen.

De directie moet altijd en voorafgaand geraadpleegd worden in verband met een herstelling.
Alle onderhoud en herstellingen gebeuren bij een erkende professionele herstellings- en 
onderhoudsdienst, reparateur of instrumentenbouwer. Herstellingen, op eigen initiatief genomen door 
de huurder, vallen ten laste van de huurder.

Artikel 9. Schade
Kosten ten gevolge van beschadiging, gebrek aan rudimentair onderhoud, verlies of diefstal van 
het instrument en toebehoren, vallen ten laste van de huurder. Bij verlies, diefstal of volledige 
teloorgang van het instrument, wordt de oorspronkelijke waarde bij aanvang overeenkomst van het 
instrument aangerekend. Deze waarde wordt bepaald door een erkende professionele herstellings- en 
onderhoudsdienst, reparateur of instrumentenbouwer.

Wanneer de waarborg niet volstaat om de kosten van de herstelling of de oorspronkelijke waarde van 
het instrument te vergoeden, worden de bijkomende kosten gevorderd van de huurder. De huurder 
ontvangt hiervoor een factuur. 

Artikel 10. Controle
De huurder/gebruiker dient het instrument en alle toebehoren, op elk verzoek van de directeur of zijn 
afgevaardigde, en minstens aan het eind van elk schooljaar, aan de instrumentleerkracht voor te 
leggen, ter controle van de staat.

Artikel 11. Inleveren
§1. Na aankoop van een eigen instrument of na het stopzetten van de studies aan de academie wordt 
het betreffende instrument, met alle toebehoren, onmiddellijk terug ingeleverd en eindigt de 
huurovereenkomst. De betaalde huur van het lopende jaar kan niet teruggevorderd worden, zelfs niet 
gedeeltelijk.

§2. Wie het huurinstrument niet tijdig inlevert na stopzetting studies, aankoop eigen instrument of 
eindigen van de overeenkomst, zal een boete van € 10 aangerekend worden, vermeerderd met € 5 per 
bijkomende maand.



Voor kennisname van het reglement:

De huurder,

( Datum, Naam en handtekening )

……………………………

HUUROVEREENKOMST: 

Tussen de ondergetekenden:

 

1/ Enerzijds de ‘verhuurder’: de Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen, Yvonne Serruysstraat 
42 te 8930 Menen, vertegenwoordigd door Hannes Verstraete, directeur.

    

2/ Anderzijds de ‘huurder’: …………………………………………………………………. , wonende te: 
……………………………………………………………………………………………………………………

     (naam en adres leerling of, indien minderjarig ( = gebruiker ), de ouder(s)/ wettelijk vertegen- 
     woordiger ( = huurder ))

 

wordt overeengekomen wat volgt:

 

1. De huurder huurt een …………………………………….. (muziekinstrument), met code …………… ,

en alle toebehoren: zoals bijpassend mondstuk / boog (schrappen wat niet past), instrumentkist, andere 
(indien van toepassing): ……………………………………………………………….… in kader van

een opleiding aan de Academie voor Muziek en Woord – Stad Menen van leerling: …………………….

…………………………………………..…………..…………… (naam en voornaam leerling) (= gebruiker).

De huurder erkent het instrument en de toebehoren in goede staat ontvangen te hebben bij het begin 
van de huurovereenkomst.

Het huurreglement, dat de verdere modaliteiten omschrijft, maakt integraal deel uit van deze 
overeenkomst.

 

2. De huurperiode begint op ...……………….. om te eindigen op ………….……….. Na afloop van deze 
periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met perioden van telkens een jaar. De totale 
maximumduur van de huur wordt bepaald volgens artikel 3 van het huurreglement.

 

3. De huurprijs bedraagt € ……….. en wordt bij (her)inschrijving of ondertekening van de 
huurovereenkomst betaald. De overhandiging van het muziekinstrument kan pas na de betaling van de 
huur.

 

4. De waarborgsom bedraagt € …...… en dient bij de ondertekening van de huurovereenkomst betaald 
te worden. De overhandiging van het muziekinstrument kan pas na de betaling van de waarborg.

 

5. De huurder verklaart kennis genomen te hebben van het huurreglement en verbindt er zich toe dit na 
te leven.



 

Eventuele bijkomende opmerkingen: …………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Opgemaakt te …………………...……., in twee exemplaren en waarbij elke partij erkent één exemplaar

ontvangen te hebben, op ………………….. (datum ondertekening).

 

De huurder,                                                                             De verhuurder,
(naam en handtekening)                                                                Academie voor Muziek en Woord -

( ingeval minderjarige: naam en handtekening                           Stad Menen
ouder(s)/ wettelijk vertegenwoordiger )

 

 

…………………………………                                                         …………………………………..

Namens de gemeenteraad

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Voorzitter Gemeenteraad

(get) Tom Vlaeminck

Voor eensluidend afschrift

Algemeen Directeur

ERIC ALGOET

#$ondertekening1$#

ondertekening1$#

Voorzitter Gemeenteraad

TOM VLAEMINCK

#$ondertekening2$#
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