
 

Huishoudelijk reglement op het gebruik van gehuurde 
muziekinstrumenten, eigendom van de stad Leuven 
(gemeenteraad 31/08/2009) 

 
Art. 1  Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de muziekinstrumenten 

van het Conservatorium Leuven in huur te geven aan de regelmatig ingeschreven 
leerlingen van voornoemde instelling en haar filialen, overeenkomstig de voorwaarden 
bepaald in dit reglement. 
 

Art. 2  Voor elke verhuring wordt een overeenkomst afgesloten, geldend voor de duur van één 
schooljaar. In de maand juni van het lopende schooljaar wordt ofwel het instrument 
ingeleverd ofwel een nieuwe overeenkomst afgesloten.  
 

Art. 3 Eénzelfde leerling kan een muziekinstrument huren voor hoogstens vier opeenvolgende 
schooljaren en dit maximum tot en met graad 3.1 . 
 

Art. 4  Het ontleende muziekinstrument mag door de huurder uitsluitend gebruikt worden ten 
behoeve van zijn muziekstudies aan het Conservatorium Leuven en zijn filialen. Het mag in 
geen enkel geval gebruikt worden door of afgestaan worden aan derden. 
 

Art. 5  Het college van burgemeester en schepenen kan ten allen tijde een eind stellen aan het in 
huur geven van het instrument. 
 

Art. 6  De huurders van een muziekinstrument dienen vooraf aan de stad een waarborg te 
betalen, waarvan het bedrag wordt vastgesteld als volgt : 

 
 accordeon 150,00 EUR hoorn 125,00 EUR 
 altviool 50,00 EUR klarinet 75,00 EUR 
 cello 75,00 EUR luit 75,00 EUR 
 contrabas 250,00 EUR traverso 125,00 EUR 
 dwarsfluit 50,00 EUR trombone 100,00 EUR 
 engelse hoorn 200,00 EUR trompet 50,00 EUR 
 fagot 200,00 EUR tuba 125,00 EUR 
 gamba  75,00 EUR viool 50,00 EUR 
 gitaar 50,00 EUR xylofoon 125,00 EUR 
 hobo  150,00 EUR saxofoon 125,00 EUR 
 
Art. 7 Herstellingskosten en onderhoudskosten vallen steeds ten laste van de huurders. 

Eventuele herstellingen moeten vooraf door tussenkomst van de leraar worden 
aangevraagd. 
 

Art. 8 De leerling of diegene die de burgerlijke verantwoordelijkheid voor de leerling draagt indien 
deze minderjarig is, is verantwoordelijk voor alle schade aan het instrument veroorzaakt 
gedurende de duur van het gebruik. 
Het college van burgemeester en schepenen mag van ambtswege, en zonder 
ingebrekestelling, de nodige maatregelen nemen tot herstelling van de toegebrachte 
schade op kosten van de verantwoordelijke huurder, indien deze verzuimt de toegebrachte 
schade te laten herstellen. 
 

Art. 9 In geval van verlies zal de venale waarde van het instrument moeten vergoed worden. 
 

Art. 10 Bij het inleveren van het instrument zal de betrokken leraar het instrument inspecteren en 
zijn bevindingen schriftelijk mededelen. De waarborg zal volledig terugbetaald worden, 
indien het instrument in goede staat wordt terugbezorgd. 
 

Art. 11 De retributie te betalen door diegenen die een muziekinstrument van het Conservatorium 
Leuven huren, wordt vastgesteld door een afzonderlijke gemeenteraadsbeslissing. 
 

Art. 12 Bij vroegtijdige vrijwillige of verplichte uitschrijving moet het instrument meteen ingeleverd 
worden. De ontlener kan geen beroep doen op terugbetaling van huurgeld. 

 
Art. 13 Dit reglement wordt van kracht op 1 september 2009. 

 


