
 

 
 

	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	

Verhuur	Strijkinstrumenten		
	
	
	
	 	

Huurprijs	per	
jaar	

	
Borgsom	

	
Eigen	risico	

Viool	 €	138	 €	100 €	100 
Altviool	 €	162	 €	100 €	150 
Cello	 €	276	 €	100 €	200 
	
*verhuur	viool	en	altviool		is	inclusief		 :	strijkstok,	koffer,	hars	en	evt.	schoudersteun.	
	 	 	 	 		cello	 	 :	strijkstok,	hoes	en	hars.	
	

	
	
	

*huurvoorwaarden	zie	ommezijde	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 



 
Huurvoorwaarden 

Huurvoorwaarden  per 1 januari 2012               prijzen per 1 januari 2013	
 

 
 
 
 
1. Acceptatie huurvoorwaarden 

Door betaling van de factuur gaat U akkoord met de huurvoorwaarden hier beschreven. 
2. Huursom 

De huursom wordt in één keer voldaan voor de periode van een jaar. Bij voortijdige beëindiging van de huur – 
gerekend vanaf de datum van inlevering in de werkplaats -  wordt het te veel betaalde bedrag over de resterende hele 
maanden gerestitueerd. Verlenging van de huurperiode door sluiting van de werkplaats i.v.m. vakantie is voor rekening 
huurder. Bij deze laatste ligt de verantwoording zich hierover te informeren.  

3. Borgsom 
De borgsom bedraagt 100 euro. Deze dient te worden voldaan tezamen met de betaling voor de eerste huurperiode.  
De borgsom wordt in principe gerestitueerd bij beëindiging van de huurperiode - na inleveren van het instrument. 
Snaren en  schade worden in eerste instantie verrekend met de borgsom (zie ook punt 4 en 6). 

4. Eigen risico en verzekering  
Verhuurd materiaal is verzekerd met dien verstande dat er sprake is van een “eigen risico”  per schadegeval. U bent  
voor een bedrag van maximaal 100 euro aanspreekbaar bij huur van een viool. Bij huur van een altviool/cello is dit 
bedrag respectievelijk 150/200 euro in geval van schade of verlies. De verzekering geldt alleen binnen Nederland en 
gaat in na ontvangst van het huurbedrag. In de periode gelegen tussen uitreiken van instrument en ontvangst van 
betaling bent  U geheel aansprakelijk voor schade of verlies. 

5. Spaarregeling  
Bij aanschaf van een strijkinstrument direct na de huurperiode geldt er een  “spaarregeling”.  
Deze regeling houdt in dat op de prijs van het aan te schaffen instrument - ongeacht prijs of klasse – 25%  van de 
betaalde huur per jaar in mindering wordt gebracht, met een maximum van vier jaar. 
Voorbeeld:  - na 2 jaar huur ontvangt U :2 x 25% van de huursom op jaarbasis 
 - na 4 jaar  :4 x 25 % van de huursom op jaarbasis 
 - na 5 jaar   :4 x 25 % van de huursom op jaarbasis 

6. Zorg en aansprakelijkheid 
De huurder/-ster verplicht zich tot zorg voor de gehuurde materialen. Elk instrument dat de werkplaats verlaat, bevindt 
zich in een uitstekende staat. Dit betekent: perfect opgetuigd met goede snaren**, schoon en bijgewerkt in geval van 
eerder opgelopen beschadigingen.  
Zorg voor snaren en snaarbreuk* is voor rekening van huurder. Bij inleveren van het instrument geldt dat  voor viool en 
altviool bij retournering standaard een set nieuwe snaren in rekening wordt gebracht tegen een gereduceerd tarief. Bij 
cello zal per geval de evt. vergoeding van snaren worden beoordeeld. Bij opzettelijke nalatigheid of toegebrachte 
schade vervalt elke aanspraak op dekking door de verzekering voor ontstane schade. Dit geldt ook voor diefstal uit een 
voertuig en diefstal/schade ontstaan door onbewaakt achterlaten in een openbare  ruimte en het vervoer van een cello 
per fiets.  Voor U als huurder vervalt daarmee de maximale aanspreekbaarheid. De ontstane schade komt in zulk geval 
geheel voor rekening van de huurder.  

7. Schade en reparaties  
Schade – m.u.v. lakschade - dient U binnen 7 werkdagen aan verhuurder te melden. Reparaties aan gehuurde 
materialen mogen alleen door verhuurder worden uitgevoerd, tenzij na overleg is overeengekomen déze door een 
andere - vakbekwame - collega te laten uitvoeren. 

8. Markeringen 
Stickers mogen alléén door de docent op de gehuurde materialen worden aangebracht indien dit voor onderwijs 
noodzakelijk wordt geacht. In geen geval op de snaren zelf; wordt dit genegeerd dan wordt door de verhuurder bij 
inlevering van gehuurd materiaal altijd nieuwe snaren in rekening gebracht.  

9. Voortzetting huurovereenkomst 
Zonder tegenbericht ontvangt U aan het einde van de huurperiode - twee tot drie weken vóór afloop - een nieuwe 
rekening. Betaling voor de einddatum continueert de verzekering. Bij latere betaling gaat de verzekering weer in na 
ontvangst van het gefactureerde bedrag; in deze periode - tussen einddatum en ontvangst van de betaling -bent U 
geheel aansprakelijk voor het gehuurde materiaal. 

10. Verhuizen 
Bij adreswijziging verplicht U zich de verhuurder schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen. 
 
 

 
*   Bij snaarinstrumenten kan altijd spontaan een snaar breken, ook als deze nieuw zijn!  
** Viool en altviool worden standaard uitgeleverd met een set nieuwe snaren. 


