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Gitaarpakket: gitaar, hoes, voetenbankje, muzieklessenaar, gitaarstandaard, stemapparaatje, capo  

Voorwaarden 2021-2022  

1. Verhuur van gitaarpakketten voor gitaarles vindt slechts plaats gedurende de duur van inschrijving bij 

Gitaarles Driebergen en loopt altijd parallel met de twee lesperiodes (september t/m januari en februari t/m 

juni). Het lespakket is alleen bedoeld voor gebruik door de gitaar-leerling. Bij uitschrijving van gitaarles eindigt 

ook automatisch de huurovereenkomst.  

2. De huurvergoeding wordt bepaald overeenkomstig de bij deze voorwaarden behorende tarieven (zie 

helemaal onder) en wordt telkens voor 5 maanden vooruit in rekening gebracht via de lesgeldnota. Als het 

verhuur midden in een lesperiode ingaat, wordt de huurtermijn korter, en eindigt ook aan het eind van de 

lopende lesperiode. Het bedrag wordt dan aangepast. De huurvergoeding voor de twee zomermaanden juli en 

augustus wordt achteraf in rekening gebracht via de nota van de eerstvolgende lesperiode. 

3. De huurovereenkomst geldt uiterlijk tot de zomervakantie van het lopend gitaarseizoen. Het instrument incl. 

toebehoor dient in de eerste week van juli te worden ingeleverd op De Kievit 2 in Driebergen. Voor leerlingen, 

die in het daarop volgende cursusjaar door willen gaan met lessen inclusief het gitaarpakket, geldt, dat het 

instrument niet voor de zomervakantie behoeft te worden ingeleverd. Voor de twee zomermaanden reken ik 

een gereduceerd tarief.  

4. De normale kosten van onderhoud van de gitaren zijn verrekend in de huurvergoeding. Het is de huurder 

niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van ‘Gitaarles Driebergen’ reparatie- of 

onderhoudsverplichtingen aan te gaan met derden. 

5. Bij schade veroorzaakt door het onnodig blootstellen van het instrument aan risico's (bijvoorbeeld hitte, kou, 

droge lucht, vocht, regen, zonlicht, ongedierte, chemicaliën, ondeskundig reinigen of bewerken), alsmede 

schade door onachtzaamheid, nalatigheid of oneigenlijk gebruik, alsmede verlies, komen de kosten van herstel 

of vervanging geheel voor rekening van de huurder. 

6.De huurder is verplicht, om bij het afhalen van het pakket een huurovereenkomst te tekenen. De 

huurovereenkomst kan alleen worden aangegaan door meerderjarigen. Tegelijk met de aanvraag voor een 

huurinstrument verklaart de huurder akkoord te gaan met de vastgestelde huurvergoeding en de overige aan 

de huur verbonden voorwaarden. 

7. Bij het uitdelen van de het lespakket is € 100 borg contant verschuldigd. De borg wordt bij het inleveren van 

het gitaarpakket weer terugbetaald. Bij beschadiging(en), extreme vervuiling, of verlies van gitaar of toebehoor 

wordt de borg of een deel van de borg ingehouden. Normale gebruikssporen reken ik niet als beschadiging.  

8. De huurovereenkomst kan te allen tijde door Gitaarles Driebergen zonder opgaaf van redenen beëindigd 

worden.  

HUURTARIEF 2021-2022 (per 1 september 2021):  

GITAAR INCL. TOEBEHOOR (GITAARPAKKET) € 17,50 PER MAAND (BIJ EEN MINIMUM PERIODE VAN 5 

MAANDEN) 

GEREDUCEERD HUURTARIEF JULI EN AUGUSTUS: € 14,00 PER MAAND 

VOOR KORTERE PERIODES DAN 5 MAANDEN REKEN IK EEN EENMALIGE TOESLAG VAN € 17,50. 

 


