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HUURREGLEMENT INSTRUMENTEN CONSERVATORIUM
Schooljaar 2021-2022

Artikel 1
De huurprijs voor alle instrumenten, per schooljaar, is bepaald als volgt: 30 EUR gedurende het eerste 
schooljaar, 40 EUR gedurende het tweede schooljaar, 50 EUR vanaf het derde schooljaar, 60 EUR vanaf 
het vierde schooljaar en volgende.

Artikel 2
De ontlener verbindt zich ertoe voor 30/11 van het lopend schooljaar, tegen afgifte van een ontvangst-
bewijs, het huurgeld te vereffenen. Bij stopzetting van de studie na 30/11 van het lopend schooljaar 
blijft het huurgeld verschuldigd.

Artikel 3
Alle kosten van onderhoud van dit instrument, te wijten aan gebruik en slijtage, zijn ten laste van het 
Conservatorium. Ook buitengewone herstelkosten, niet te wijten aan het normaal gebruik van het in-
strument door de ontlener, vallen ten laste van het Conservatorium.
Bij de teruggave van het instrument moet het vooraf in goede staat bevonden zijn door de leerkracht of 
de directeur, abstractie makend van slijtage door normaal gebruik.

Artikel 4
Het instrument wordt uitgeleend tot het einde van het lopend schooljaar.
Ontlening van hetzelfde instrument vanaf het zevende schooljaar (leerjaar 4.1) en volgende kan slechts 
nadat, op basis van de beschikbare instrumenten, aan de prioritaire noden van de beginnende leerlin-
gen werd voldaan.
Bij niet-verlenging moet het instrument dadelijk, en uiterlijk voor 15/9, worden binnengeleverd.

Artikel 5
De directeur kan bij het begin van het schooljaar het instrument voor nazicht laten voorleggen.

Artikel 6
Indien schade wordt berokkend aan het instrument, niet te wijten aan normaal en zorgzaam gebruik 
van het instrument, vallen de kosten ten laste van de ontlener. De directie moet geraadpleegd wor-
den in verband met de herstelling. Bij verlies en diefstal wordt de ontlener hiervoor verantwoordelijk 
gesteld.

Artikel 7
Indien de leerling zijn studies stopzet, moet de ontlener het instrument dadelijk terugbezorgen. Het 
duplicaat van het ontleningsformulier wordt hem terug overgemaakt.

Artikel 8
Sommige leerlingen kunnen in aanmerking komen om een instrument gratis ter beschikking te krijgen 
via Youth for music. Dit enkel mits voorleggen van een geldig attest uit de lijst in bijlage 1, bij de start 
van elk nieuw schooljaar.
Tijdens de eerste twee schooljaren zal Youth for Music instaan voor het jaarlijkse huurgeld van het 
instrument. Voor schooljaar 3 en 4 van deze leerlingen zal het stadsbestuur geen huurgelden aanreke-
nen.

Artikel 9
Het Conservatorium kan instrumenten verhuren aan derden die geen leerling zijn van de school. Dit
enkel mits aan alle noden van de leerlingen van het Conservatorium werd voldaan.
Onder derden vallen beroepsmusici en erkende organisaties of verenigingen uit Kortrijk.
De huurprijs voor alle instrumenten uitgeleend aan derden bedraagt 60 EUR per drie maanden.


