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Artikel 1.
Het gemeentebestuur verhuurt muziekinstrumenten aan
de leerlingen van de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans Ninove die lessen volgen in het filiaal
van de gemeente.
Artikel 2.
Enkel de regelmatig ingeschreven leerlingen kunnen een
instrument huren.
Een leerling kan slechts één instrument tegelijk huren.
Enkel gedurende de eerste drie leerjaren kan de leerling
een instrument huren.
Artikel 3.
De instrumenten worden toegewezen in volgorde van de
inschrijvingsdatum, en rekening houdende met de
leeftijd van de leerling. Jongere leerlingen hebben
voorrang op oudere.
Artikel 4.
Voor elke huur wordt een schriftelijke overeenkomst
opgesteld volgens bijgevoegd model. Dit model maakt
integrerend deel uit van dit besluit.
Het administratief personeel van het filiaal van de
academie zijn gemachtigd om de huurovereenkomst
namens het gemeentebestuur te ondertekenen.
Artikel 5.
De muziekinstrumenten worden verhuurd per schooljaar
van 1 september tot 30 juni. Verlenging is mogelijk mits
vooraf inschrijving aan de academie voor het volgende
schooljaar. In dat geval loopt de huur door gedurende de
maanden juli en augustus.
Artikel 6.
Indien de huur niet verlengd wordt, moet het instrument
ingeleverd worden voor 30 juni.
Bij stopzetting van de opleiding tijdens het schooljaar
moet de huurder het instrument binnen de acht dagen
inleveren. Het huurgeld wordt niet terugbetaald.
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Artikel 7.
Het jaarlijkse huurgeld bedraagt 25 euro.
Artikel 8.
Voor elk instrument is 50 euro waarborg verschuldigd.
De waarborg wordt terugbetaald op voorwaarde dat het
instrument in goede staat is ingeleverd.
Artikel 9.
Het huurgeld en de waarborg moeten binnen een termijn
van veertien dagen gestort worden op de rekening van
het gemeentebestuur.
Artikel 10.
De huurder zal het gehuurde instrument als een goede
huisvader behandelen.
Artikel 11.
De huurder mag het instrument niet onderverhuren of in
bruikleen geven aan een derde.
Artikel 12.
Op advies van de leraar kan de directeur op ieder
ogenblik het instrument opvragen voor nazicht of
herstelling.
In geval van herstelling door de huurder is het akkoord
van de academie noodzakelijk. De huurder mag alleen
een beroep doen op een gespecialiseerde hersteller.
Artikel 13.
Zijn voor rekening van de huurder:
 de kosten voor het normale onderhoud van het
instrument;
 de kosten voor herstelling ten gevolge van nalatigheid of gebrek aan zorg;
 de vervangwaarde van het instrument in geval van
verlies of diefstal.
Artikel 14.
Elke betwisting over de toepassing van dit reglement
wordt eerst voorgelegd aan het college van burgemees-
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ter en schepenen.
Artikel 15.
Het gemeenteraadsbesluit van 22 september 2011 —
Financiën— Huur muziekinstrumenten — Retributiereglement, wordt opgeheven.
Artikel 16.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt door publica-
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tie op de gemeentelijke website.
Het heeft uitwerking vanaf 1 september 2014.
Artikel 17.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit
zal binnen een termijn van twintig dagen aangetekend
worden verzonden naar de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant, voor kennisgeving.

