
  

HUURREGLEMENT 2021-2022 
 

Uittreksel uit het Academiereglement (Artikel 50) 
 
 
 
 
 
§1. De academie stelt bepaalde instrumenten ter beschikking van de ingeschreven leerlingen. Deze 
kunnen gehuurd worden aan de prijs van € 60,00 per schooljaar en een eenmalige waarborg van € 
200. Deze waarborg wordt teruggestort als de huur stopt en als het instrument in goede staat terug 
binnengebracht wordt. 
Volgende instrumenten kunnen gehuurd worden indien beschikbaar:  
- accordeon  
- viool – altviool - cello – contrabas  
- hobo – fagot – dwarsfluit - klarinet – saxofoon – koperblaasinstrumenten   
 
§2. De instrumenten worden nagekeken vooraleer ze verhuurd worden en worden afgeleverd aan de 
huurder in goede staat. Opmerkingen of klachten van de leerling moeten binnen de 48 uur na 
ontvangst van het instrument gemeld worden aan de directeur. Nadien is geen verhaal van de 
ontlener meer mogelijk. 
 
§3. De leerlingen van de tweede graad hebben steeds voorrang op het huren van een instrument 
indien voorradig. Indien er nog instrumenten beschikbaar zijn, kunnen leerlingen van de derde en 
vierde graad mits toelating van de directeur een instrument ontlenen.  
Voor leerlingen van de 3de en 4de graad geldt: dit instrument kan op elk moment – mits terugbetaling 
van (een deel van) het huurgeld – worden teruggevraagd voor het uitlenen van het instrument aan een 
nieuwe leerling uit de 2de graad. 
 
§4. De ontlener is zelf verantwoordelijk voor het ontleende instrument en toebehoren en dient het te 
gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is. Hij/Zij dient het te verzorgen als een goede 
huisvader/huismoeder en mag het niet onderverhuren. 
 
§5. De leerling volgt strikt de richtlijnen van de leraar over het onderhoud van het geleende 
instrument. 
 
§6. Alle herstellingen aan het instrument gebeuren via de academie. Daartoe dient de ontlener steeds 
het instrument op het secretariaat binnen te brengen. Alle herstel- of vervangkosten bij schade ten 
gevolge van verkeerd gebruik van het instrument zijn ten laste van de ontlener.  
De kosten voor herstellingen, zijnde het algemeen onderhoud ten gevolge van slijtage en/of ouderdom 
van het instrument, vallen ten laste van de academie. Indien de leerkracht dit onderhoud nodig acht, 
dient de ontlener het instrument hiervoor op het secretariaat binnen te brengen in de tweede helft van 
de maand juni of wanneer de noodzaak zich voordoet. 
 
§7. Het instrument wordt uitgeleend tot het einde van het lopende schooljaar. De leerling die het 
instrument huurt, kan er echter gebruik van maken tijdens de zomervakantie indien hij ten laatste op 
de laatste dag van het lopende schooljaar inschrijft voor het volgende schooljaar en het 
inschrijvingsgeld en de huur voor het volgende schooljaar betaalt.  
Het instrument dient hierbij altijd voor nazicht te worden voorgelegd aan de betrokken leerkracht. 
Indien de ontlening niet wordt verlengd, dient het instrument op het secretariaat te worden ingeleverd 
in de tweede helft van juni van het lopende schooljaar en ten laatste op de laatste dag van het 
lopende schooljaar.  
 
§8. Nieuwe leerlingen betalen het huurgeld en de eventuele waarborg samen met het 
inschrijvingsgeld van het betreffende schooljaar. 
 



§9. Het instrument wordt in principe uitgeleend voor één schooljaar. Zelfs indien het instrument in de 
loop van het schooljaar ontleend wordt, moet het gehele huurbedrag betaald worden. Als het 
instrument eerder ingeleverd wordt, kan het reeds betaalde huurgeld voor het lopende schooljaar niet 
teruggevorderd worden tenzij de inlevering gebeurt vóór 30 september van het lopende schooljaar.  
Indien het instrument van een leerling 3de of 4de graad door de academie teruggevorderd wordt (ten 
voordele van een nieuwe leerling 2de graad), wordt een deel van het huurgeld teruggestort. 
 
§10. Bij stopzetting van de studies in de loop van het schooljaar dient het instrument onmiddellijk te 
worden ingeleverd op het secretariaat nà nazicht door de vakleerkracht. Het reeds betaalde huurgeld 
voor het lopende schooljaar kan niet worden teruggevorderd tenzij de inlevering gebeurt vóór 30 
september van het lopende schooljaar. 
 
§11. Bij het beëindigen van het huurcontract en indien het instrument zich in goede staat bevindt, 
wordt de waarborg teruggestort door stad Vilvoorde.  
 
§12. Het instrument mag gebruikt worden voor activiteiten die niet in verband staan met de school. In 
dit geval is de ontlener zelf verantwoordelijk voor opgelopen schade of diefstal. 
 
§13. De ontlener is steeds zelf verantwoordelijk voor opgelopen schade aan of diefstal van het 
instrument. Bij verlies of diefstal zal de ontlener de waarde van het instrument vergoeden. 
 
§14. Wat de waarde van het instrument betreft: 

- Voor instrumenten die minder dan één jaar geleden aangekocht zijn, wordt de aankoopprijs in 
rekening gebracht; 

- Voor instrumenten die meer dan één jaar geleden aangekocht werden bepaalt de firma die het 
normale onderhoud verzekert, de restwaarde die in rekening gebracht zal worden. 

 
§15. Bij vaststelling van enig ongeoorloofd gebruik van het instrument zal het onmiddellijk aan de 
academie dienen te worden terugbezorgd zonder recuperatie van het betaalde huurgeld en zonder 
terugstorten van de waarborg. 
 
§16. De originele huurovereenkomst blijft bewaard in de academie. De ontlener krijgt een kopie. 
 
§17. Studenten met een Vilvoordse Vrijetijdspas kunnen op vertoon van het betalingsbewijs van de 
academie 80% van het tarief voor de waarborg en de huur recupereren via middelen van het Sociaal 
Huis. 


