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HUURREGLEMENT INSTRUMENTEN
1.
De ontlener betaalt een jaarlijks huurgeld. De bedragen van deze huurgelden worden bij
collegebeslissing vastgelegd.
2.
Het instrument wordt in principe ontleend voor de duur van een jaar en loopt van 1
oktober t.e.m. 30 september van het volgende jaar. Voor leerlingen die voor het eerst huren kan de
aanvangsdatum van het eerste huurjaar vroeger of later zijn dan 1 oktober, maar nooit vroeger dan 1
september. Een vroegere of latere aanvangsdatum van de huur heeft geen invloed op de huurprijs en
kan dus niet ingeroepen worden om een afwijking van huurtarief te bekomen.
3.
Op het einde van een schooljaar ontvangen bestaande huurders samen met hun
inschrijvingsformulier voor het volgende schooljaar een nieuw huurcontract en een uitnodiging tot
betaling van het huurgeld voor de volgende huurtermijn.
4.
Bij verlenging van de huur dient het uitleenformulier (= huurcontract) voor de nieuwe
huurtermijn voor 1 oktober ondertekend terug bezorgd te worden aan de administratie van de STAP.
Ook het huurgeld dient voor deze datum betaald te zijn. Is aan één van deze twee voorwaarden niet
voldaan, dan vervalt de huur van rechtswege en moet het instrument onmiddellijk terug worden
binnen gebracht.
5.
Voor nieuwe huurders wordt het instrument pas ter beschikking gesteld wanneer het
uitleenformulier door de leerling zelf (indien meerderjarig) of zijn/haar ouders werd ondertekend en
het huurgeld werd betaald.
6.
Alle onderhoudskosten van het instrument, die nodig zijn tijdens, na en door het gebruik,
zijn ten laste van de ontlener. Bij de teruggave van het instrument moet een attest van nazicht door
de leerkracht (en/of erkend vakman) voorgelegd worden.
7.

De directeur kan het verhuurde instrument op elk ogenblik voor nazicht opvragen.

8.
De STAP is verzekerd voor het patrimonium aan verhuurde instrumenten. Alle schade aan de
verhuurde instrumenten die gedekt wordt door deze verzekering is ten laste van de STAP. Schade die
niet gedekt wordt door deze verzekering valt ten laste van de huurder : het gaat hier onder meer over
schade door oneigenlijk gebruik of opzettelijk toegebrachte schade. Is deze schade onherstelbaar
of is het instrument minder dan 3 jaar oud, dan zal de vervangingswaarde door de ontlener
verschuldigd zijn.
9.
De polis waarin de algemene en bijzondere bepalingen van de verzekeringsovereenkomst
worden beschreven, wordt met het uitleenformulier bezorgd.
10.
Indien de huurder (leerling) zijn/haar studies vroegtijdig stopzet, moet het instrument
onverwijld terug bezorgd worden. Het huurgeld kan, zelfs gedeeltelijk, niet teruggevorderd worden.
11.
Het ontleende instrument mag niet gebruikt worden voor doeleinden, vreemd aan de
opleiding, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur.
12.
De leerling die huurt, verbindt er zich toe het gehuurde instrument niet uit te lenen aan
derden.
13.
Door het ondertekenen van het huurcontract verklaart de huurder zich akkoord met de in dit
contract opgenomen bepalingen.
14.
In geval van discussie zal, op basis van de bepalingen van het verhuurreglement, in
eerste instantie gestreefd worden naar een minnelijke schikking tussen beide partijen. Indien een
dergelijke schikking onmogelijk blijkt te zijn, dan wordt het geschil voorgebracht bij de rechtbanken
die bevoegd zijn voor het rechtsgebied Roeselare.
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