HUURREGLEMENT INSTRUMENTEN
Art. 01

De instrumenten die door de school ter beschikking gesteld
worden voor uitleen worden per schooljaar verhuurd, met
inbegrip van de zomervakantie.

Art. 02

Het huurgeld wordt jaarlijks door de inrichtende macht bepaald
en geïnd.
Het huurgeld is verschillend naargelang de graad waarin de
huurder is ingeschreven.

Art. 03

Het huurgeld is verschuldigd van zodra een huurovereenkomst
werd aangegaan.

Art. 04

Herstellingen te wijten aan normale slijtage zijn ten laste van de
verhuurder. Hierin is niet begrepen het vervangen van de
snaren voor de strijkinstrumenten en de rieten voor de
blaasinstrumenten.
Onder normale slijtage wordt ondermeer verstaan :
voor de strijkinstrumenten : het vernieuwen van de haren van
de strijkstokken, het bijregelen van de stemsleutels e.d.
voor de blaasinstrumenten : het bijregelen van de kleppen, het
afstellen van het mechaniek e.d.

Art. 05

Alle andere herstellingen (door bv. ongeval, onzorgvuldig
gebruik enz.) zijn ten laste van de huurder.
Bij totaal verlies zullen de kosten voor vervanging door een
gelijkwaardig instrument ten laste worden gelegd van de
huurder.

Art. 06

Alle herstellingen gebeuren via het secretariaat van de school.
Het is de huurder niet toegelaten eigenhandig herstellingen te
laten uitvoeren aan de gehuurde instrumenten.

Art. 07

Van zodra een leerling de Middelbare Graad bereikt kan de
school, wanneer er nood is aan instrumenten voor beginnende
leerlingen, het ontleende instrument bij het begin van het
schooljaar terugvragen.

Art. 08

De instrumenten dienen als volgt te worden ingeleverd :
a) bij stopzetting van het volgen van de lessen : binnen
de veertien dagen.
b) bij niet herinschrijving voor een nieuw schooljaar : ten
laatste op één oktober van het nieuwe schooljaar.
c) Bij opvraging zoals bedoeld in art. 06 : binnen de
veertien dagen.

Art. 09

De instrumenten worden verhuurd in goed bespeelbare staat en
dienen ook in dezelfde staat terug te worden ingeleverd.

Art. 10

Vervangen van instrumenten gebeurt enkel via de leraar en het
secretariaat van de school. Eigenhandig verwisselen van
instrumenten tussen de leerlingen is in geen geval toegelaten.

