Bruikleen overeenkomst muziekinstrument
Aanvraagnummer: <JCFA-NR.>
Instrument voor/ Naam kind: <NAAM KIND>, <GEBOORTEDATUM KIND>
Jongerencultuurfonds Amsterdam en Stichting Instrumentendepot Leerorkest maken het
mogelijk dat kinderen in Amsterdam op muziekles kunnen en een instrument kunnen lenen.
Heeft uw kind met steun van het Jongerencultuurfonds muziekles? Dan is het lenen van een
muziekinstrument gratis. U dient goed zorg te dragen voor het instrument. Deze overeenkomst
legt de afspraken vast.
De ondergetekenden:
1. Stichting Instrumentendepot Leerorkest, statutair gevestigd aan de Hofgeest 139, 1102 EG te
Amsterdam; bezoekadres Batjanstraat 1, 1094 RC te Amsterdam, te noemen het
Instrumentendepot,
2. <NAAM OUDER/VERZORGER, ADRES, POSTCODE, PLAATS>, te noemen ouder/verzorger, zijn het
volgende overeengekomen:
Artikel 1 Bruikleen
• Het Instrumentendepot geeft de ouder/verzorger een muziekinstrument te leen waarop
het kind kan leren spelen. Het betreft een overeenkomst van bruikleen zoals bedoeld in
artikelen 7A:1777 en verder van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 2 Muziekinstrument en periode uitleen
• Het instrument betreft <INSTRUMENT & TOEBEHOREN> met instrumentnummer:
<INSTRUM.NR.>
• De ouder/verzorger verklaart het instrument in goede orde te hebben ontvangen.
• De overeenkomst gaat in per <DATUM> en geldt voor de duur van schooljaar
<SCHOOLJAAR>.
• Het volgende schooljaar kan opnieuw bij het Jongerencultuurfonds vergoeding voor het
muzieklesgeld en uitleen van het muziekinstrument worden aangevraagd; bij toekenning
door het Jongerencultuurfonds wordt deze uitleenovereenkomst automatisch stilzwijgend
verlengd.
• Het instrument wordt binnen 30 dagen na afloop van de uitleenperiode, of als het kind al
eerder is gestopt met les, door de ouder teruggebracht naar het Instrumentendepot
(bezoekadres: Batjanstraat 1, 1094 RC Amsterdam).
Artikel 3 Zorg voor het instrument en handelen bij schade
• De ouder/verzorger zal zorgvuldig zorg dragen voor het instrument, zoals in het
maatschappelijk verkeer betaamt.
• De ouder/verzorger is verplicht om het instrument na afloop van de uitleenperiode terug
te geven in dezelfde staat waarin het is ontvangen; het Instrumentendepot houdt rekening
met normale slijtage aan het instrument en aan de onderdelen als gevolg van normaal
gebruik.
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•

De ouder/verzorger is aansprakelijk voor schade aan het instrument die is
ontstaan tijdens de bruikleenovereenkomst wegens onzorgvuldig gebruik. In het
geval van schade is het mogelijk dat de ouder/verzorger een beroep moet doen
op een eigen aansprakelijkheidsverzekering.
Bij schade, vermissing of diefstal van het instrument neemt de ouder/verzorger direct
contact op met het Instrumentendepot via telefoonnummer 020-3032821.
Bij vermissing of diefstal doet de ouder/verzorger zijn of haar uiterste best om het
muziekinstrument boven water te halen. Het is mogelijk dat de ouder/verzorger wordt
gevraagd om aangifte te doen bij de politie.

Artikel 4 Onderhoud en accessoires
• Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om reparaties aan het instrument uit te (laten) voeren
zonder overleg en schriftelijke toestemming van het Instrumentendepot.
• Bij uitleen langer dan een jaar wordt in overleg het instrument opgenomen in het
onderhoudsprogramma van het Instrumentendepot. De kosten van dit groot onderhoud
zijn voor rekening van het Instrumentendepot, tenzij er sprake is van speciale kosten door
niet normaal gebruik.
• Bij uitleen langer dan een jaar heeft het Instrumentendepot het recht om, in overleg met
de ouder/verzorger, het instrument te controleren op aanwezigheid en staat van
onderhoud.
• Losse onderdelen en accessoires, zoals hars, snaren en rieten, worden eenmalig verstrekt
bij het begin van de uitleen, zodat het instrument speelklaar is. Als er kleine kosten
gemaakt moeten worden voor het vervangen van snaar of riet zijn deze voor rekening van
de ouder/verzorger. De muziekdocent kan advies geven en helpen bij dit klein onderhoud.
Artikel 5 Jongerencultuurfonds Amsterdam
• Deze overeenkomst is gebaseerd op de samenwerking met het Jongerencultuurfonds
Amsterdam. Een instrument lenen kan alleen als het kind muziekles heeft met steun van
het Jongerencultuurfonds; het lenen van het instrument is in dit geval gratis. Er geldt wel
een eenmalige bijdrage van € 10 voor administratiekosten, te betalen aan het
Jongerencultuurfonds bij het ophalen van het instrument.
• Indien de vergoeding van muzieklesgeld door het Jongerencultuurfonds eindigt, eindigt ook
automatisch de uitleenperiode van het betreffende instrument.
• Door ondertekening van deze overeenkomst gaat de ouder/verzorger akkoord dat
gegevens worden gedeeld tussen het Jongerencultuurfonds en het Instrumentendepot,
uitsluitend ten behoeven van deze instrument-uitleen.
Artikel 6 Niet voor derden
Het instrument mag uitsluitend worden gebruikt door het hierboven vermelde kind.
Het instrument mag uitdrukkelijk niet worden uitgeleend aan derden.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend, op <DATUM/JAAR>, te
Amsterdam
Stichting Instrumentendepot Leerorkest, <NAAM>, handtekening:
Ouder/verzorger, <NAAM>, handtekening:

