
  Bruikleenovereenkomst 
 

Naam: ______________________________________________________________ 

 

Adres: ______________________________________________________________ 

 

Postcode: _________________Woonplaats: _______________________________ 

 

Bij minderjarigen de ouder, en/of verzorger van jeugdlid: ______________________ 

 

Instrument: __________________________________________________________ 

 

Merk: _____________________________ Typenummer: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Bruikleen geschiedt onder de bepalingen en de voorwaarden zoals deze zijn in het 

huishoudelijk reglement van Harmonie O.V.U. Hiervan verklaar ik volledig kennis 

genomen te hebben. 

Aldus in tweevoud getekend te ___________________ op ____/_____/________ 

 

Voor in bruikleen ontvangen    Voor in bruikleen geven 

van instrument:     van instrument: 

 

 

 

(handtekening bruiklener)    (handtekening instrumentbeheerder) 

 

 

 



  Bruikleenovereenkomst 
 

Huishoudelijk regelement 

1. Het lid is verplicht het instrument zorgvuldig te beheren en goed te 

onderhouden. 

2. Het is het lid verboden om het instrument buiten verenigingsbeleid te 

gebruiken, tenzij het bestuur daarvoor schriftelijke toestemming heeft 

verleend. Wordt (met schriftelijke toestemming van O.V.U.) het instrument 

buiten verenigingsverband gebruikt, dan is het lid tijdens dat gebruik of 

transport aansprakelijk voor eventuele schade welke aan het instrument 

ontstaat, dit kan eventueel op www.muziekpolis.nl.  

3. Bij nieuw lidmaatschap worden er éénmalig rietjes uitgegeven, alsmede een 

set onderhoudsmiddelen behorend bij het instrument. Daarna zijn deze kosten 

voor eigen rekening van de muzikant. Voor jeugdleden kunnen in overleg met 

het bestuur vervangende rieten ter beschikking worden gesteld. 

4. Het lid is verplicht het in bruikleen gegeven muziekinstrument voor 

zogenaamd klein onderhoud aan te bieden aan het bestuur van de vereniging. 

Dit indien de noodzaak daarvan is gebleken. 

5. Het lid is niet bevoegd om het in bruikleen gegeven muziekinstrument voor 

revisie, c.q. groot onderhoud aan een reparateur te geven, zonder 

toestemming van het bestuur, noch daarover met reparateurs afspraken te 

maken of toezeggingen te doen. 

6. Hoewel het niet het uitgangspunt is van de bruikleenregeling, kunnen leden 

het bestuur verzoeken het in bruikleen zijnde instrument van de vereniging 

aan te kopen. Dit zal per individueel geval worden beoordeeld, in overleg met 

het bestuur. 

7. Als een lid zelf een instrument aanschaft, dient dit bij voorkeur te gebeuren in 

overleg met de dirigent en het bestuur (klankkleur, kwaliteit) 

8. De aan de leden verstrekte instrumenten blijven eigendom van de vereniging.  

9. Indien een instrument zonder kennisgeving wordt onderhouden of 

gerepareerd dan zal de lener zelf de kosten moeten betalen. Deze zijn niet 

achteraf bij het bestuur terug te vorderen !! 

 

http://www.muziekpolis.nl/

