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Stijn Quaghebeur, Joris Pison, Jacqueline Huygens, raadsleden Marianne Vanden Houte,
secretaris
DE GEMEENTERAAD,
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21.06.2005 houdende goedkeuring van het
reglement voor het verhuren van instrumenten;
Overwegende dat het aangewezen is dit reglement te actualiseren en verder uit te werken
met de gebruiksmodaliteiten;
Overwegende dat het aangewezen is de bevoegdheid voor het vaststellen van de jaarlijkse
tarieven voor het gebruik van instrumenten te delegeren aan het college van burgemeester
en schepenen gezien de wisselende inventaris van instrumenten; Gelet op het advies van de
adviesraad voor muziek, woord en dans van 1 juni 2012; Gelet op de financiële toestand van
de gemeente;
BESLUIT: met algemene stemmen
ARTIKEL 1.- Met ingang van 01.09.2012 kunnen gemeentelijke instrumenten aan leerlingen
van de Gemeentelijk Academie voor Muziek, Woord en Dans Dilbeek in bruikleen gegeven
worden onder de voorwaarden van navolgend reglement.
1. Algemene bepalingen
1.1. De academie kan, binnen de grenzen van de beschikbaarheid van de instrumenten, een
muziekinstrument met bijhorende opbergkast in bruikleen geven aan leerlingen van de
Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Dilbeek.

1.2. De bruikleen wordt aangevraagd voor 1 schooljaar, en kan per schooljaar verlengd
worden tot een maximum van 5 schooljaren. Er kan door de directeur een uitzondering
worden verleend voor leerlingen met een specifieke opdracht.
1.3. Wanneer de vraag naar een bepaald instrument groter is dan het aanbod, krijgen de
nieuwste leerlingen voorrang.
1.4. Het instrument wordt enkel gebruikt voor activiteiten binnen het concept van de
academie. Voor andere activiteiten is een voorafgaande en schriftelijke toestemming van de
directeur vereist.
1.5. De bruikleen is strikt persoonlijk. Het instrument mag niet worden doorgeleend aan
derden.
1.6. De aanvraag voor het lenen van een instrument wordt gericht aan de directie van de
academie. Aanvraagformulieren zijn ter beschikking op het secretariaat.

2. Gebruiksvergoeding
2.1. Voor deze bruikleen is een jaarlijkse retributie verschuldigd door de gebruiker van het
instrument of diens ouders of voogd.
2.2. De retributie en de waarborg worden contant betaald na ontvangst van de
huurovereenkomst. Bij niet-betaling zal de inning gebeuren via een burgerlijke
rechtsvordering.
2.3. De bevoegdheid voor het vaststellen van de gebruiksvergoedingen per jaar wordt
gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen. Het gebruikstarief wordt
vastgesteld rekening houdend met de waarde van het instrument, maar bedraagt maximaal
€ 300 per jaar.

3. Waarborg
3.1. Naast een gebruiksvergoeding wordt vóór de aanvang van de bruikleen een waarborg
contant betaald op het secretariaat van de academie. Het instrument wordt pas in bruikleen
gegeven op het ogenblik dat deze waarborg is betaald.
3.2. De bevoegdheid voor het vaststellen van de waarborg per instrument wordt
gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen. De waarborg wordt
vastgesteld rekening houdend met de waarde van het instrument, maar bedraagt maximaal
€ 300.
3.3. De waarborg blijft gelden tot het einde van de bruikleen, ook als de bruikleen over
meerdere jaren gaat.

3.4. Bij het definitief inleveren van het instrument in dezelfde staat als bij het moment van
ontlening, conform de beschrijving, wordt de waarborg integraal teruggestort.
Bij het laattijdig definitief inleveren van het instrument, wordt € 10 afgehouden van de
waarborg per week laattijdigheid.
3.5. Bij verlies of diefstal van het instrument wordt aan de gebruiker een vergoeding
aangerekend gelijk aan de vervangwaarde van het instrument, verminderd met 5 % per
afschrijvingsjaar. De vergoeding bedraagt nooit minder dan de helft van de vervangwaarde.
3.6 De inlevering van het instrument dient te gebeuren uiterlijk op 30 juni van het lopende
schooljaar.
3.7. De toestemming van de directie is vereist om het instrument tijdens de maanden juli en
augustus te blijven gebruiken. Vernieuwing van een contract wordt pas bevestigd op 1
oktober van het volgend schooljaar.
3.8. Automatisch verlengen van het contract is niet mogelijk.

4. Herstellingen en onderhoud
4.1. Onderhoud en herstellingen gebeuren bij een door de academie erkende vakman. De
vakman vult de onderhoudsfiche aan of geeft een attest van herstelling. Onderhouds- en
herstellingskosten worden gedragen door de gebruiker van het instrument.
4.2. Bij het in bruikleen geven wordt er een beschrijving opgesteld van de toestand van het
instrument. Deze beschrijving wordt voor akkoord ondertekend door de directeur en door
de gebruiker.
4.3. Het instrument wordt jaarlijks nagekeken door de vakleerkracht, die desgevallend een
herstellings- en/of onderhoudsbeurt zal aanraden. Daartoe vult de leerkracht een
onderhoudsfiche in.
Vóór het definitief inleveren van het instrument is in ieder geval een nazicht door de
leerkracht vereist.
4.4. De directeur heeft het recht op elk moment een instrument voor nazicht op te vragen.

5. Slotbepalingen
5.1. Louter door het richten van een aanvraag tot bruikleen, stemt de aanvrager in met de
voorwaarden van dit reglement.
5.2. Bij ernstige inbreuken op dit reglement, wordt verdere bruikleen ontzegd.

ARTIKEL 2.- Het besluit van de gemeenteraad van 21.06.2005 houdende goedkeuring van het
reglement voor het verhuren van instrumenten wordt opgeheven.
ARTIKEL 3.- Overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet wordt dit reglement
bekendgemaakt via aanplakbrief.
ARTIKEL 4.- Overeenkomstig artikel 253 van het Gemeentedecreet wordt dit reglement
overgemaakt aan de provinciegouverneur.
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Tarieven ontlening en waarborg instrument (prijs instrument = de prijs bij aankoop)

Prijs instrument
Minder dan
Tussen
Tussen
Tussen
Tussen
Tussen
Tussen

€20
€20 en €100
€100 en €750
€750 en €1500
€1500 en €2500
€2500 en €5000
€5000 en €7500

Prijs ontlening
afgerond d.d. 07/2022

Prijs waarborg
afgerond d.d. 07/2022

gratis
gratis
€30
€40
€60
€90
€120

geen
€30
€60
€85
€120
€185
€240

