Hoofdstuk 21 Uitlening
Artikel 73 De Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans stelt bepaalde muziekinstrumenten ter
beschikking van de ingeschreven leerlingen. Deze kunnen gehuurd worden aan de prijs van € 40
per schooljaar, ongeacht of men al dan niet voor een volledig schooljaar huurt.
Artikel 74 De muziekinstrumenten worden afgeleverd in goede staat.
Artikel 75 De ontlener dient steeds het instrument voor herstelling op het secretariaat binnen te
brengen. Alle kosten ten gevolge van verkeerd gebruik van het instrument zijn ten laste
van de ontlener. Het instrument wordt terug ingeleverd in goede staat met inbegrip van
nieuwe snaren voor snaarinstrumenten. De kosten voor herstellingen, zijnde het algemeen
onderhoud ten gevolge van slijtage en/of ouderdom van het instrument, vallen ten laste
van de academie. Indien de leerkracht dit onderhoud nodig acht, dient de ontlener het
instrument hiervoor steeds op het secretariaat binnen te brengen in de tweede helft van
de maand juni.
Artikel 76 1° De ontlener is zelf verantwoordelijk voor het ontleende instrument en toebehoren en dient het te
gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is. Hij dient het te verzorgen als een goede
huisvader dit betekent o.a. dat het instrument steeds moet bewaard worden op kamertemperatuur.
2° Het bruikleen is strikt persoonlijk. Het instrument mag niet worden doorgeleend aan derden.
Artikel 77 1°Via het gemeentebestuur worden de instrumenten behoorlijk verzekerd tegen schade en diefstal
bij normaal gebruik thuis, onderweg van en naar de school, in de school en op schoolactiviteiten.
In geval van diefstal of schade dient het secretariaat van de academie onmiddellijk op de hoogte
te worden gesteld.
2°De directie beslist of de ontlener al dan niet van de verzekering kan gebruik maken.
3°De vrijstellingssom (zogenaamde franchise) valt altijd ten laste van de ontlener.
Artikel 78 1°Het instrument wordt uitgeleend tot het einde van het lopende schooljaar. Bij verlenging met een
volgend schooljaar dient het huurgeld betaald te worden vóór 30 juni van het lopende schooljaar.
De verlenging wordt op het huurcontract vermeld.
2°Het instrument wordt jaarlijks nagekeken door de vakleerkracht die desgevallend een
herstellings- en/of onderhoudsbeurt zal aanraden. Daartoe vult de leerkracht een onderhoudsfiche
in.
3°Indien de ontlening niet wordt verlengd, dient het instrument op het secretariaat worden
ingeleverd in de tweede helft van juni van het lopende schooljaar en moet het instrument ook door
de vakleerkracht nagekeken worden zoals in punt 2°.
4°Nieuwe leerlingen dienen het huurgeld vóór 30 september van het betreffende schooljaar te
betalen. Leerlingen die na 30 september een instrument willen huren betalen eveneens 40 euro,
ongeacht de duur van het contract.
5°De leerlingen van de lagere graad hebben steeds voorrang op het huren van een instrument.
Indien er nog instrumenten beschikbaar zijn, kunnen leerlingen van de middelbare en hogere
graad mits toelating van de directeur een instrument ontlenen. Wanneer de vraag naar een
bepaald instrument groter is dan het aanbod, krijgen de nieuwste leerlingen voorrang.
6°Bij stopzetting van de studies in de loop van het schooljaar dient het instrument onmiddellijk te
worden ingeleverd op het secretariaat en moet het instrument ook door de vakleerkracht
nagekeken worden zoals gestipuleerd in punt 2°.
Artikel 79 1°Onderhoud en herstellingen gebeuren altijd in samenspraak met de academie bij een door de
academie erkende vakman. De vakman geeft een attest van herstelling.
Artikel 80 Indien het instrument door meerdere leerlingen gedurende het schooljaar wordt ontleend, moet er
vooraf een schema worden opgesteld waarin het gebruik gedurende het schooljaar wordt
verdeeld. Dit schema wordt bij het begin van de ontlening aan het huurcontract gehecht en moet
strikt gevolgd worden. Elke huurder van zo’n gedeeld instrument betaalt € 40.
Artikel 81 Het instrument mag gebruikt worden voor activiteiten die niet in verband staan met de school mits
voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie. In dit geval is de ontlener ook zelf
verantwoordelijk voor opgelopen schade of diefstal.

Artikel 82 Bij vaststelling van enig ongeoorloofd gebruik van het instrument zal het
onmiddellijk aan de academie dienen te worden terugbezorgd zonder recuperatie
van het betaalde huurgeld.
Artikel 83 De originele huurovereenkomst blijft bewaard in de academie. De ontlener krijgt een
kopie.

