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Huurcontract instrument
Gegevens huurder

Naam:

Nr. Identiteitskaart:

Adres:

Rekening-nr (IBAN):

Tel/GSM:

Email:

Beschrijving instrument

Huurperiode – huursom -betaalwijze
Huurperiode van ….../......./...............

tot

….../......./...............

Jaarlijkse huursom: ….... euro
6-maandelijkse huursom: …............ euro
Leerling bij de kleine muzikant:........... euro (3 maanden)
IBAN BE83 00176289 8915
op rekeningnummer van 'Philippe Laperre'
Vermelding: Huur …................................ + je naam

Waarborg: …............. euro (IBAN BE51 9795 4530 0962 )
op rekeningnummer van 'Philippe Laperre'
Vermelding:
U wordt op de hoogte gebracht wanneer wij deze waarborg hebben ontvangen. Dan kunt u
het instrument komen afhalen en ter plaatse de huursom betalen met bankcontact of contant.

Voor akkoord
Door het ondertekenen van dit contract verklaart de huurder zich akkoord met de
huurvoorwaarden.

De verhuurder (Philippe Laperre EZ)

Contract datum:

De huurder
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Algemene voorwaarden
1. Instrumenten worden verhuurd voor een huurperiode van 6 maanden of 1 jaar, nadien kan
dit nog verlengd worden telkens met periode van 6 maanden of 1 jaar. Enkel leerlingen die bij
ons les volgen kunnen ook een instrument huren voor 1 lessenreeks (3 maanden).
2. Het instrument en de meegeleverde toebehoren zijn en blijven ten allen tijde eigendom van
'de kleine muzikant'.
3. Bij aanvang van het contract betaalt de huurder de waarborg op voorhand. Bij afhaling van
het instrumenten de huursom met bankcontact of in contanten.
4. Al onze contracten worden stilzwijgend verlengd telkens met een periode van 6 maanden
bij het verstrijken van de einddatum van het contract.
Indien de huurder het contract wenst te beëindigen dient het instrument te worden
teruggebracht vóór aanvang of maximum 2 dagen na een eventuele verlenging, zoniet is de
huurder de begonnen minimale betalingsperiode van 6 maand verschuldigd.
5. Alle instrumenten en toebehoren worden doorgaans in een nieuwe staat verhuurd met kans
op aankoop na het einde van het contract. Indien het geen nieuw instrument betreft wordt dit
in het detail vermeld – een beschrijving wordt apart opgesteld bij aanvang van het contract en
bijzijn van de huurder als het om een 2e hands instrument zou gaan. De huurder is verplicht
het instrument goed te onderhouden en terug in te leveren in dezelfde staat waarbij een
gewone slijtage van het instrument wordt aanvaard.
6. Strijkinstrumenten en snaarinstrumenten worden bij aanvang van het huurcontract
besnaard. Na afloop van het huurcontract worden deze opnieuw besnaard zodat deze in een
staat verkeren voor verhuur of eventuele verkoop – de nieuwe snaren zijn ten koste van de
huurder gezien dit om verbruiksproducten gaat. Ook onderhoudsproducten zijn
verbruiksproducten en dien je apart aan te kopen.
7. Blaasinstrumenten zijn bij aanvang van een contract voorzien van een standaard mondstuk.
Bij houtblaasinstrumenten worden geen rietjes meegeleverd, deze dient u zelf aan te kopen
gezien dit eveneens om verbruiksproducten gaat. Ook onderhoudsproducten zijn
verbruiksproducten en dien je apart aan te kopen.
8. Elke bijregeling of herstelling van het huurinstrument mag enkel gebeuren door inlevering
bij ons. Enkel als dit gevolg is van normale slijtage wordt dit niet aangerekend.
9. Wanneer het contract ten einde loopt moeten het instrument en de toebehoren worden
ingeleverd uiterlijk op de einddatum of met een maximum van 2 dagen nadien. Dit kan op
afspraak of tijdens de openingsuren van 'De kleine Muzikant'.
10. Aankoop van het instrument is mogelijk na elke huurperiode waarbij u steeds van een
standaardkorting van 10 % kan genieten. Voor mensen die les volgen bij ons en na huur
overgaan tot aankoop geldt de regel dat de helft van de huur wordt afgetrokken van het
aankoopbedrag.
11. Is het instrument stuk, dan wordt een boete betaald ter waarde van de adviesprijs.
Weliswaar de waarborg in mindering gebracht.
12. De waarborg wordt geheel of gedeeltelijk terugbetaald afhankelijk van de schade aan het
instrument – gewone slijtage niet meegerekend. De terugbetaling gebeurt ten laatste een
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maand na het indienen van het instrument. De waarborg wordt teruggestort op het vermelde
rekeningnummer hierboven. Indien u rekeningnummer wijzigt, bent u verantwoordelijk ons
dit te melden. Indien van toepassing wordt de vervanging van snaren en onderhoud van de
waarborg afgehouden.
13. De tarieven op de volgende pagina zijn geldig voor 2016-2017.
De huurprijs betreft telkens het instrument en de noodzakelijke attributen
(zoals een strijkstok bij strijkers, mondstuk bij blazers,...) en een koffer waarin het instrument
wordt opgeborgen. Strijkers kunnen in diverse maten verkregen worden.
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Huurprijs/
jaar

Waarborg

Huur één
lesreeks

Onderhoud Snarenset/
producten rietjes

(enkel voor (set)
leerlingen
bij ons)

Trompet

€100

€160

(per 10)

€35

Trombone

€35

Saxofoon

€35

Dwarsfluit

€30

Klarinet

€35

€32

Viool

€100

€160

€200

€20

€70

Altviool

€100

€160

€200

€20

€100

Cello

€250

€360

€360

€20

€165

Contrabas 280€

€420

€500

€20

€185

€420

€600

Accordion
Piano

€280

€140

(Airacoustic)

+ €15

+ pianobank

Gitaar B

€100

€160

€150

€60

€15

€10

€180

€320

€360



€15

€15

(massieve top)

Gitaar A
(Volledig
massief)

