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Bijlage 2: huishoudelijk reglement bruikleen instrumenten 
 

Hoofdstuk 1 – Muzarto  
Art. 1 Het gemeentebestuur van Essen is schoolbestuur van Muzarto, Academie voor muziek, 

woordkunst-drama en dans van Essen – Kalmthout. Het secretariaat van de academie is gevestigd 
Kerkstraat 3 te Essen. 
 

Art. 2 In het kader van haar leeropdracht beschikt de academie over een aantal instrumenten waar 
de leerlingen in de school en/of thuis – in dit geval mits het betalen van een waarborg en huurgeld – 
gebruik kunnen van maken. 
 

Art. 3 In uitzonderlijke gevallen kan het gemeentebestuur instrumenten die aangekocht werden 
door het gemeentebestuur van Essen ter beschikking stellen aan derden. Het retributiereglement 
bepaalt het bedrag van de te betalen retributie. 
 

Hoofdstuk 2 – huur door leerlingen 
Art. 4 Leerlingen van de tweede graad kunnen gedurende maximum 3 schooljaren een instrument 
huren, als dit instrument in het aanbod van huurinstrumenten werd opgenomen.  Vanaf het laatste 

jaar van de tweede graad moet een leerling zelf voor een instrument zorgen. 
 
Art. 5  Een leerling met een sociale correctie  op het inschrijvingsgeld kan, indien nodig en op  
eigen vraag, langer huren voor zover het instrument niet nodig is voor nieuwe leerlingen. 

 
Art.6 Een leerling die gebruik wenst te maken van een instrument, moet tijdig en volledig 
ingeschreven zijn. Een huurcontract tussen leerling en Muzarto wordt opgesteld. 

 
Art. 7 De leerling behandelt en onderhoudt het instrument met respect. Normale onderhoudskosten 
zijn voor rekening van de leerling.  
 

Art. 8 Slijtagekosten zijn ten laste van de academie. 
 
Art. 9 Het schoolbestuur sluit een all-riskverzekering af voor alle instrumenten. Bij een tweede 
schadegeval aan hetzelfde instrument door dezelfde leerling worden de kosten verhaald op de 

leerling. 
 
Art.10 Als een leerling het instrument verliest, betaalt hij zelf de aankoopprijs van het instrument 

terug. 
 
Art. 11 Het huurgeld is niet terugvorderbaar als de leerling in de loop van het schooljaar stopt. 

 

Art. 12  Een leerling die in de loop van het schooljaar overstapt van een kinderinstrument naar een 
groter exemplaar ontvangt een nieuw huurcontract met –indien van toepassing– een bijkomende 
factuur voor huur en een nieuwe factuur voor waarborg (na terugbetaling vorige waarborg). 

 
Art.13 Na de huurperiode wordt het instrument uiterlijk de eerste week van september ingediend 
nadat een vakman (de leerkracht) het instrument heeft nagekeken. 
 

 
 
 
 

 


