
 

Huurovereenkomst muziekinstrumenten 

Aanvangstdatum huurovereenkomst: ___________________________________________________ 

Verhuurder 

Haags Instrumentaal Jeugdensemble 

Van Vlotenstraat 5  

2523 JA Den Haag 

info@HIJjeugdorkest.nl  

 

Huurder* 

Naam:    ______________________________________________________________ 

Adres:   ______________________________________________________________ 

Postcode:  ______________________________________________________________ 

Woonplaats:  ______________________________________________________________ 

Telefoonnummer:  ______________________________________________________________ 

Emailadres:  ______________________________________________________________ 

* indien de huurder minderjarig is, dienen hier de gegevens van de ouder/voogd ingevuld te worden. 

 

Te verhuren instrument 

Instrument type: ______________________________________________________________ 

Instrument merk: ______________________________________________________________ 

Toebehoren:  ☐Koffer        ☐Mondstuk        ☐Rietendoosje        ☐Beensteun          ☐Wisser 

 

Betaling 

De kwartaal huurprijs is vastgesteld op 45 euro. Deze dient uiterlijk op de 1ste dag van het 

desbetreffende kwartaal te zijn bijgeschreven op NL44 INGB 0000 3575 46 tnv Haags Instrumentaal 

Jeugdensemble. Daarnaast dient bij ingang van de overeenkomst een waarborgsom van 100 euro 

betaald te worden op hetzelfde rekeningnummer. Bij beëindiging van het huurcontact ontvangt men 

de gehele waarborgsom terug, op voorwaarde dat het instrument in goede staat is ingeleverd.  

Korting contributie Haags Instrumentaal Jeugdensemble 

Als de huurder het instrument minimaal 4 kwartalen van het Haags Instrumentaal Jeugdensemble 

heeft gehuurd wordt er een contributiekorting van 50% toegepast in het eerste lidmaatschapsjaar van 

het orkest.  

De huurder heeft de huurvoorwaarden van het Haags Instrumentaal Jeugdensemble ontvangen, 

gelezen en gaat hiermee akkoord.  

Handtekening huurder    Handtekening Haags Instrumentaal Jeugdensemble 

 

_________________________   __________________________________________ 



 

Huurvoorwaarden 

1. Het gehuurde instrument blijft eigendom van het Haags Instrumentaal Jeugdensemble.  

2. De borgsom voor het gehuurde instrument bedraagt 100 euro welke bij ingang van de 

overeenkomst op de rekening van het Haags Instrumentaal Jeugdensemble dient bijgeschreven 

te zijn. Bij beëindiging van het huurcontact ontvangt men de gehele waarborgsom terug, op 

voorwaarde dat het instrument in goede staat is ingeleverd. De beoordeling van de staat van het 

instrument geschiedt door het bestuur in samenspraak met de dirigent. Bij eventuele geschillen 

over de staat van het instrument volgt een bindende beoordeling door een externe deskundige.  

3. Het Haags Instrumentaal Jeugdensemble is verantwoordelijk voor de instrumentenverzekering 

van het gehuurde instrument. Om aan de verzekeringsvoorwaarde te voldoen dient het 

instrument vervoerd te worden in de daarvoor bestemde koffer of hoes.  

4. De huurder zal het gehuurde instrument met de grootst mogelijke zorg behandelen, bespelen en 

schoonhouden. Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor het gehuurde 

instrument; beschadigingen en verlies komen dan ook voor rekening van de huurder en dienen 

direct aan het Haags Instrumentaal Jeugdensemble gemeld te worden.  

5. Alleen de huurder zal het instrument bespelen. Het is niet toegestaan het instrument aan anderen 

uit te lenen zonder uitdrukkelijke toestemming van het Haags Instrumentaal Jeugdensemble.   

6. Het is de huurder niet toegestaan om veranderingen aan te brengen of aan te laten brengen aan 

het instrument. Noodzakelijk of wenselijk geachte veranderingen dienen aan het Haags 

Instrumentaal Jeugdensemble bekend gemaakt te worden, waarna het Haags Instrumentaal 

Jeugdensemble beslist over het al dan niet uitvoeren van deze veranderingen.  

7. Het Haags Instrumentaal Jeugdensemble draagt zorg voor het goed functioneren van het 

gehuurde instrument gedurende de gehele huurperiode. Gebreken welke tijdens de huurperiode 

onstaan bij normaal gebruik zullen, in overleg met de huurder, zo snel mogelijk verholpen worden.  

8. Indien de huurperiode langer bedraagt dan 4 kwartalen, zal het Haags Instrumentaal 

Jeugdensemble, in overleg met de huurder, een afspraak inplannen voor periodiek onderhoud. 

Dit onderhoud is voor rekening van het Haags Instrumentaal Jeugdensemble.  

9. De minimale duur van de overeenkomst is een kwartaal (drie maanden) en na deze periode wordt 

de overeenkomst steeds stilzwijgend met een kwartaal verlengd.  

10. De huurder dient een wens om het huurcontract te beëindigen minimaal een maand voor de 

ingang van het volgende kwartaal via email (info@HIJjeugdorkest.nl) aan het Haags Instrumentaal 

Jeugdensemble kenbaar te maken.  

11. In geval de huurder bij beëindiging van de overeenkomst niet in staat is c.q. weigert het gehuurde 

instrument terug te geven, zullen alle kosten verbonden aan het opeisen hiervan geheel voor 

rekening van de huurder komen.  

 

 

 

 


