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UITLEENREGLEMENT MUZIEKINSTRUMENTEN 
 

 
Art. 1  Aan de leerlingen van de academie kunnen muziekinstrumenten in bruikleen worden 

gegeven. Wanneer er voldoende instrumenten zijn en mits toestemming van de directeur kan 
ook een externe een instrument huren. 

 
Art. 2   Instrumenten worden bij voorrang uitgeleend aan eerstejaarsleerlingen instrument. 

Wanneer er voldoende instrumenten beschikbaar zijn, kan ook in de volgende schooljaren 
een instrument gehuurd worden. 

 
Art. 3   Het instrument en de toebehoren worden in goede staat aan de ontlener afgegeven en nadien 

door de ontlener in goede staat teruggebracht. 
 
Art. 4   De ontlener moet de vereiste zorg besteden aan het instrument en de raadgevingen volgen 

die hem door de leerkracht worden verstrekt.  
 
Art. 5   Het instrument wordt uitsluitend door de ontlener gebruikt en mag in geen geval aan derden 
 worden uitgeleend. 
 
Art. 6  De ontlener verbindt zich ertoe jaarlijks het huurgeld te betalen. Dit huurgeld is verschuldigd 
 vanaf de uitleendatum van het instrument en is, ook indien de leerling de studies vroegtijdig 
 afbreekt, nooit terugvorderbaar, zelfs niet gedeeltelijk. 
  
Art. 7   Een verhuur wordt, behoudens toestemming van de directeur, steeds afgesloten voor een 

volledig schooljaar. schooljaar Het huurgeld wordt aangerekend volgens de modaliteiten 
bepaalt in het retributiereglement van de academie beeldende kunst Mortsel - Edegem en van 
de academie voor muziek, woord en dans Mortsel – Edegem – Kontich. 

 
Art. 8  Ingeval van ongeval, verkeerd gebruik, diefstal of verlies van het ontleende instrument 

dienen alle kosten hieruit voortvloeiend door de ontlener gedragen te worden. 
 In geen geval mag de ontlener het instrument zelf bij een hersteller binnenbrengen. Het 

te herstellen instrument moet worden binnengebracht op het secretariaat. 
 
Art. 9  Het instrument wordt uitgeleend voor één schooljaar. Indien de uitlening van één schooljaar 

niet wordt verlengd, moet het instrument ingeleverd worden op het secretariaat vóór 30 juni 
van het lopende schooljaar. Indien voldoende instrumenten beschikbaar, kan het contract 
verlengd worden voor het volgende schooljaar. 

 
Art. 10 Leerlingen die in de loop van het schooljaar de studies stopzetten, dienen het 

ontleende instrument onmiddellijk na hun uitschrijving in te leveren op het secretariaat. 
 
Art. 11 Iedere leerling-ontlener (bij -18 jaar: ouders) ontvangt bij het ontlenen van een instrument het 

contract en tekent voor akkoord. 



Bijlage 2: 

 

 

 

 

RETRIBUTIEREGLEMENT VAN DE ACADEMIE BEELDENDE KUNST MORTSEL EDEGEM EN VAN DE ACADEMIE VOOR 
MUZIEK, WOORD EN DANS MORTSEL EDEGEM KONTICH 

 
Artikel 1: Voorwerp van de retributie 
Voor de jaren 2021 - 2025 wordt een retributie geheven op organisatiekost in de ABK voor de aankoop van 
gemeenschappelijk materiaal dat door alle ateliers kan worden gebruikt en voor de financiering van specifieke 
atelierinfrastructuur. 
Voor de jaren 2021-2025 wordt een retributie geheven op de verhuur van de muziekinstrumenten voor leerlingen 
en niet-leerlingen van de AMWD en op de organisatiekost muziek. 

 
Artikel 2: Definitie 
Regelmatig-financierbare leerling: leerlingen die zich inschrijven vóór 30 september van het lopende schooljaar, 
minstens twee derde van de lessen bijwonen en gesubsidieerd worden door het Vlaams Ministerie van Onderwijs 
en Vorming 
Vrije leerling: leerlingen die zich inschrijven na de door het Ministerie vooropgestelde inschrijvingsdatum, 
toegelaten worden als vrije leerling en niet gefinancierd worden door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en 
Vorming 
verminderd tarief: een leerling heeft recht op een verminderd tarief indien hij voldoet aan de voorwaarden voor het 
verkrijgen van verminderd inschrijvingsgeld bepaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. 
niet-leerlingen: externe personen die niet ingeschreven zijn aan de academie voor muziek, woord en dans 

 

Artikel 3: Betalingsplichtige 
De retributie is verschuldigd door de inschrijver of de ouder van deze persoon 

 
Artikel 4: Tarief en berekening 
§1 De retributie voor leerlingen die regelmatig-financierbaar zijn, bedraagt voor: 

 Omschrijving Tarief in EUR 

 
ABK 

organisatiekost voor leerlingen jonger dan 18 jaar 10,00 euro 
organisatiekost voor leerlingen ouder dan 18 jaar 10,00 euro 
organisatiekost voor leerlingen die een tweede optie 
volgen 

10,00 euro 

 
 

AMWD 

organisatiekost muziek volledig tarief 10,00 euro 
organisatiekost muziek verminderd tarief 6,00 euro 
Huurgeld per muziekinstrument per volledig schooljaar 
voor ingeschreven leerlingen 

 
60,00 euro 

Huurgeld per muziekinstrument per volledig schooljaar 
voor niet leerlingen 

 
100,00 euro 

 
§2 Vrije leerlingen en regelmatig niet-financierbare leerlingen aan de academie beeldende kunst betalen een 
retributie die samenvalt met het wettelijk inschrijvingsgeld vermeerderd met de algemene retributies zoals vermeld 
in artikel 4 §1. 

 
§3 Het inschrijvingsgeld van vrije leerlingen en regelmatig niet-financierbare leerlingen van de academie muziek, 
woord     en     dans     wordt      na      afsluiten      van      de      inschrijvingsdatum      pro      rata      berekend. 
Voor vrije en regelmatige, niet-financierbare leerlingen die groepsmusiceren wordt geen inschrijvingsgeld 
aangerekend. 
§4. Een verhuur van een muziekinstrument die, na toestemming van de directeur, wordt afgesloten voor een deel 
van   het   schooljaar   wordt   gerekend   aan    1/10e    van    het    jaarbedrag    per    begonnen    maand. 
Verhuur na 1 november wordt eveneens gerekend aan 1/10e van het jaarbedrag per begonnen maand. 

 
Artikel 5: Wijze van inning 
De retributie op de organisatiekost is verschuldigd op het ogenblik van inschrijving en  zal samen met  het 
inschrijvingsgeld worden aangerekend. 
De retributie op de verhuur van de muziekinstrumenten op het ogenblik van ontlening en moet bij ontvangst van 
het muziekinstrument worden betaald. 

 
Artikel 6: Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2021 en geldt tot en met 31 december 2025 


