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5.

Goedkeuren gewijzigd huurreglement instrumenten voor leerlingen van
Kunstacademie Wetteren. filiaal Berlare

DE RAAD,
•
•
•
•
•
•
•

Gelet op artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28/06/2005 houdende het goedkeuren van een
huurreglement instrumenten;
Gelet op het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs, zoals goedgekeurd door de Vlaamse
regering op 9/03/2018;
Gelet op de principiële goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van het
gewijzigde reglement in zitting van 10/02/2021;
Overwegende dat aanpassing van het huurreglement in functie van het bovenvermelde decreet
betreffende het deeltijds kunstonderwijs nodig is;
Overwegende dat bijkomende aanpassingen van het huurreglement in functie van de
uitleenpraktijk nodig is;
Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem

ART.1
Keurt met ingang van 1 maart 2021 een gewijzigd huurreglement voor instrumenten goed met
onderstaande artikelen:
Artikel 1
De leerlingen van de Academie voor Muziek & Woord Wetteren, filiaal Berlare, kunnen één of
meerdere instrument(en) ontlenen. Zij vullen daartoe een uitleenformulier in. Dit formulier wordt in
dubbel ondertekend door de leraar en de leerling of (indien minderjarig) een ouder of voogd, via hun
leraar instrument. In het ontleningsformulier wordt vermeld in welke staat het instrument zich
bevindt.
Artikel 2
De instrumenten zijn eigendom van het gemeentebestuur van Berlare en worden ter beschikking
gesteld aan de Academie voor Muziek & Woord Wetteren, filiaal Berlare voor uitleen. De instrumenten
worden per schooljaar verhuurd, van 1 september tot en met 31 augustus.
Artikel 3
Het huurgeld wordt jaarlijks door het gemeentebestuur van Berlare bepaald en geïnd. Het huurgeld is
verschillend naargelang de graad waarin de huurder is ingeschreven. Voor de Tweede Graad bedraagt
het huurgeld 40,00 euro, voor de Derde Graad 55,00 euro en voor de Vierde Graad 100,00 euro.

Artikel 4
Het huurgeld is verschuldigd van zodra een huurovereenkomst werd aangegaan. Het betalen van het
huurgeld gebeurt door overschrijving op rekeningnummer BE02 0910 1133 0740 van CC Stroming,
Dorp 101, 9290 Berlare. De kandidaat-huurder is in het bezit van een door de leraar ondertekend
ontleningsformulier. Bij verlenging dient het huurgeld betaald te worden vóór 10 september van het
nieuwe schooljaar, en dient er ook een nieuw uitleenformulier te worden ingevuld.
Artikel 5
Herstellingen te wijten aan normale slijtage zijn ten laste van de verhuurder. Hierin is niet begrepen:
het vervangen van de snaren voor de strijkinstrumenten, de rieten voor de blaasinstrumenten en
gescheurde vellen van slaginstrumenten.
Onder normale slijtage wordt onder meer verstaan:
- voor de strijkinstrumenten: het vernieuwen van de haren van de strijkstokken, het bijregelen van
de stemsleutels e.d.
- voor de blaasinstrumenten: het bijregelen van de kleppen, het afstellen van het mechaniek e.d.
Artikel 6
Alle andere herstellingen (door bv. ongeval, onzorgvuldig gebruik enz.) zijn ten laste van de huurder.
Bij totaal verlies of diefstal zullen de kosten voor vervanging door een gelijkwaardig instrument ten
laste worden gelegd van de huurder.
Artikel 7
Alle herstellingen gebeuren via het secretariaat van de school. Het is de huurder niet toegelaten
eigenhandig herstellingen te laten uitvoeren aan de gehuurde instrumenten.
Artikel 8
Van zodra een leerling de Derde Graad bereikt kan de school, wanneer er nood is aan instrumenten
voor beginnende leerlingen, het ontleende instrument bij het begin van het schooljaar terugvragen.
Artikel 9
De instrumenten dienen als volgt te worden ingeleverd:
- bij stopzetting van het volgen van de lessen: binnen de veertien dagen. Het huurgeld is, zelfs
gedeeltelijk, niet terugvorderbaar.
- bij niet-herinschrijving voor een nieuw schooljaar: ten laatste op één oktober van het nieuwe
schooljaar.
- bij opvraging zoals bedoeld in art. 8: binnen de veertien dagen.
Artikel 10
De instrumenten worden verhuurd in goed bespeelbare staat en dienen ook in dezelfde staat terug te
worden ingeleverd.
Artikel 11
Vervangen van instrumenten gebeurt enkel via de leraar en het secretariaat van de school.
Eigenhandig verwisselen van instrumenten tussen de leerlingen is in geen geval toegelaten.
Artikel 12
Bij overtreding van dit reglement kan het gemeentebestuur van Berlare, op advies van de directeur
van de Academie voor Muziek & Woord, de ontlening verbreken, na de ontlener daarvan schriftelijk in
kennis te hebben gesteld, met opgave van de redenen. In dit geval dient de ontlener het instrument
onmiddellijk terug te geven.
ART. 2
Er wordt een afschrift van dit besluit bezorgd aan:
dienst secretariaat (secretariaat@berlare.be)
dienst cultuur (cultuur@berlare.be)
Kunstacademie Wetteren (kunstacademie@wetteren.be)

ART. 3

Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

NAMENS DE GEMEENTERAAD
In opdracht,
get. Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

eugt
algemeen directeur

