ACADEMIE DE KUNSTBRUG GENT
Muziek-Woord-Dans
HUISHOUDELIJK

REGLEMENT

ONTLENING INSTRUMENT

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad GENT heeft bepaald in
welke groep de instrumenten ingedeeld worden.
De vergoeding voor gebruik van het instrument is per schooljaar als volgt te betalen,
25,00 EUR : dwarsfluit - klarinet - trompet –cornet - tuba - hoorn – ½ gitaar- Ud
38,00 EUR : saxofoon – trombone – viool - altviool
50,00 EUR : hobo – althobo -fagot - cello - contrabas –luit- accordeon – dubbele
hoorn
Het huurgeld dient per schooljaar betaald te worden uiterlijk 15 oktober op rekening
MUZETTE BE32 7330 0847 5002 met als mededeling naam leerling, instrument en
nummer.
Leerlingen die hun instrumentenstudie stopzetten of onderbreken, dienen hun
instrument op het secretariaat van de academie af te geven.
Bij het niet regelmatig volgen van de nevenvakken en de instrumentencursus zal het
instrument onmiddellijk opgevorderd worden.
De ontlening van een instrument kan onmiddellijk verbroken worden, wanneer de
ontlener onregelmatig aanwezig is en zich onvoldoende inzet.
Het is niet toegelaten dat leerlingen onderling hun instrument ruilen.
Herstellingen worden altijd via de academie uitgevoerd. Naargelang de aard van de
herstelling bepaalt de academie of de kosten al dan niet ten laste van de ontlener vallen.
De directie duidt zelf een bekwaam vakman aan om de herstelling uit te voeren.
Indien mogelijk, stelt de academie een vervangingsinstrument ter beschikking.
Kleine herstellingen, zoals hernieuwen van snaren, die het gevolg zijn van regelmatig
gebruik vallen ten laste van de ontlener.
Moedwillige beschadiging, verlies of diefstal van het instrument is steeds ten laste van
de ontlener. De ontlener dient zelf een verzekering af te sluiten tegen diefstal,
brand en zware beschadigingen.
De uitleentermijn is drie jaar voor alle instrumenten behalve voor dwarsfluiten,
saxofoons en accordeons die slechts voor twee jaar worden uitgeleend.
De directie beslist of de uitleentermijn al dan niet wordt verlengd.
Bij het einde van de huurperiode moet het instrument vòòr het indienen(ten laatste 1ste
week van september) nagekeken worden door de leerkracht en voorzien zijn van een
ingevuld en ondertekend attest.
Elke leerling ontvangt bij de ontlening van een instrument een exemplaar van het
huishoudelijk reglement.
M. De Weert
directeur

