
Overeenkomst voor het lenen van een instrument 

Ondergetekenden  

Stichting Leerorkest 
Hofgeest 139 
1102 EG Amsterdam 
020 6968371 
 
en  

Ouder/verzorger: 
Adres: 
Postcode en plaats: 
Telefoon vast:     Mobiel:  
Emailadres: 

komen overeen een instrument te lenen ten behoeve van  

Voornaam leerling:     Achternaam leerling: 
Naam van de school: 

en spreken samen het volgende met elkaar af: 

I   
Het Leerorkest geeft aan de ouder/verzorger ten behoeve van zijn of haar kind gratis in 
bruikleen een  ………………….. met instrumentnummer ……. 
 
II   
De ouder/verzorger verklaart het instrument en toebehoren in goede staat te hebben 
ontvangen. 
 
III   
Deze overeenkomst wordt in principe aangegaan voor de duur van een schooljaar en eindigt 
aan het einde van een schoolseizoen. Het Leerorkest bericht de ouder/verzorger hierover. 
Uiterlijk op de datum waarop deze overeenkomst eindigt, dient de ouder/verzorger het 
instrument in goede staat en compleet terug te geven aan het Leerorkest.  
 
IV  
Aan het einde van het schooljaar wordt de mogelijkheid geboden om de overeenkomst te 
verlengen. De ouder/verzorger krijgt hiervan schriftelijk bericht van het Leerorkest.  
Als de leerling de school verlaat wordt de mogelijkheid aangeboden om het instrument te 
kopen. Ook hiervan krijgt de ouder/verzorger schriftelijk bericht van het Leerorkest. 
 
V        
Het instrument is door het Leerorkest verzekerd tegen onder meer: beschadiging, verlies, 
diefstal, brand, risico’s verband houdende met transport, etc. Dat neemt niet weg dat de 
ouder/verzorger en leerling de plicht hebben om goed met het instrument om te gaan en 
aanwijzingen van de Leerorkest-docenten op te volgen, zodat schade, diefstal, vermissing of 
abnormale slijtage wordt voorkomen  
 
 
 
 
 

	  



 
 
 
 
Als blijkt dat ouder/verzorger of kind opzettelijk niet zorgvuldig met het instrument zijn 
omgegaan, kan het Leerorkest besluiten om kosten in rekening te brengen. 
 
VI  
Het is de ouder/verzorger niet toegestaan om het instrument aan andere mensen te geven of 
te lenen, behalve voor controle of opslag door een docent of medewerker van het Leerorkest 
 
VII  
De ouder/verzorger is verplicht om bij vermissing of diefstal, onmiddellijk het Leerorkest op 
de hoogte te stellen, zodat het Leerorkest samen met de ouder/verzorger aangifte kan doen 
bij de politie. 
 
VIII  
De ouder/verzorger is verplicht om bij gehele of gedeeltelijke vermissing of beschadiging van 
hetinstrument het Leerorkest onmiddellijk op de hoogte te stellen. Dat kan door het 
Leerorkest te  bellen of de docent op de hoogte te stellen. 
 
IX   
De ouder/verzorger is verplicht het Leerorkest direct bericht te geven wanneer de leerling 
verhuist. 
 
X   
Onderhoud of reparaties worden betaald door het Leerorkest, maar kunnen alleen in 
opdracht van het Leerorkest worden gedaan. 
 
XI  
Een maal per jaar controleert het Leerorkest het instrument; de ouder/verzorger zorgt dat op 
het afgesproken moment het instrument wordt meegenomen naar school. 
 
XII  
Leerorkest heeft het recht deze overeenkomst tussentijds te beëindigen, bijvoorbeeld 
wanneer de leerling de school verlaat en daardoor niet langer deelneemt aan het Leerorkest 
of als blijkt dat de leerling het instrument met opzet onzorgvuldig of roekeloos behandelt. 
 

Handtekening ouder/verzorger    Stichting Leerorkest 

 

Marco de Souza 

Plaats:  datum:      Plaats:  datum: 

 

 


