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Reglement uitlenen muziekinstrumenten 

------------------------------------------------------------------------  

1. Aan de leerlingen van de academie kunnen muziekinstrumenten in bruikleen worden gegeven. Na 
goedkeuring door schoolraad kunnen uitzonderlijk ook instrumenten worden uitgeleend aan personen vreemd 
aan de academie.  

2. Het ontlenen en het terug inleveren van instrumenten gebeurt uitsluitend op het secretariaat van de 
academie, in het bijzijn van de leerkracht en het daartoe gemachtigde personeelslid. De administratie terzake 
wordt terplaatse geregeld door dit personeelslid.  

3. Het instrument en de toebehoren worden in goede staat aan de ontlener afgegeven en nadien door de 
ontlener in goede staat teruggebracht.  

4. De ontlener moet de vereiste zorg besteden aan het instrument en de raadgevingen opvclgen die hem door 
de leerkracht worden verstrekt.  

5. Het instrument wordt uitsluitend door de ontlener gebruikt en mag in geen geval aan derden worden 
ontleend.  

6. De ontlener verbindt er zich toe jaarlijks een retributie te betalen zoals wordt vastgesteld door de 
Schoolraad. Deze retributie is verschuldigd vanaf de inontvangstname van het instrument en is, ook indien de 
leerling de studies vroegtijdIg afbreekt, nooit terugvorderbaar, zelfs niet gedeeltelijk. Ook wanneer een 
instrument wordt ontleend tijdens het schooljaar moet het volledige retributiegeld betaald worden. Wanneer 
een instrument wordt omgeruild tijdens het schooljaar, dient er geen nieuw retributiegeld betaald te worden.  

7. In geval van ongeval,verkeerd gebruik, diefstal of verlies van het ontleende instrument dienen alle kosten 
hieruit voortvloeiend door de ontlener gedragen te worden. Het is daarom aanbevelenswaardig dat er een 
verzekering wordt afgesloten waarvan de premie ten laste valt van de ontlener. De ontlener verbindt er zich 
toe de herstellingen aan het instrument te laten uitvoeren bij een gespecialiseerde vakman, na overleg met de 
directeur. In geen geval mag hij het instrument in eigen naam in herstelling geven.  

8. Kosten als gevolg van regelmatig gebruik van het instrument zoals het vervangen van snaren, smeren van 
ventielen, herbeharen van bogen, afstellen van kleppenmechanismen, enz. worden door de ontlener 
gedragen. Bij het terug inleveren van het instrument moet het in ieder geval in optimale staat van onderhoud 
verkeren.  

9. De ontleningstijd is beperkt. Het ontleende instrument kan desgevallend teruggevraagd worden bij het 
begin van een schooljaar om aan de vraag van beginnende leerlingen te kunnen voldoen.  

10. Leerlingen die in de loop van het schooljaar de studies stopzetten, dienen het ontleendeinstrument binnen 
de twee weken na hun uitschrijving in te leveren. Leerlingen die, na het beëindigen van een schooljaar geen 
gebruik meer wensen te maken van het instrument dienen dit terug in te leveren voor 1 september anders 
zijn zij ertoe gehouden het volledige retributiegeld voor een	volgend	schooljaar	te	betalen. 
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