	
  
	
  

Beste ouder/verzorger,

Hierbij doen we u de gebruikersovereenkomst toekomen voor het instrument dat uw kind te leen krijgt
van de stichting KIEMM. Er zijn geen kosten verbonden aan de uitleen. Het is wel belangrijk dat u de
overeenkomst goed leest en ingevuld en ondertekend inlevert bij de docent van uw kind.
In de eerste muziekles na de carnavalsvakantie zullen de instrumenten (naar alle waarschijnlijkheid)
uitgedeeld worden. Uw kind krijgt het instrument alleen mee als er een ondertekende verklaring is! Dit
betekent dat de verklaring uiterlijk op de laatste dag voor de vakantie bij de docent ingeleverd moet
worden. Voor sommige scholen betekent dit donderdag 16 februari, voor andere scholen betekent dit
vrijdag 17 februari.
hartelijke groet,

namens KIEMM
Thea Lebbink, instrumentaris
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Overeenkomst voor het lenen van een instrument
Ondergetekenden
Stichting KIEMM
Offenbachstraat 70
6961 CC Eerbeek
info@kiemm-eerbeek.nl
en
Ouder/verzorger:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon vast:
Telefoon 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
Stichting KIEMM geeft aan de ouder/verzorger ten behoeve van zijn of haar kind gratis in
bruikleen een ………………….. …..met instrumentnummer ……..
Het instrument blijft in eigendom van de Stichting KIEMM.
II
De ouder/verzorger verklaart het instrument incl. toebehoren zoals mondstuk, boek en lessenaar in
goede staat te hebben ontvangen.
III
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het schooljaar en eindigt
aan het einde van het schoolseizoen. Stichting KIEMM bericht de ouder/verzorger hierover.
Uiterlijk op de datum waarop deze overeenkomst eindigt, dient de ouder/verzorger het
instrument in goede staat incl. toebehoren zoals mondstuk, boek en lessenaar terug te geven aan de
Stichting KIEMM.
IV
Aan het einde van het schooljaar wordt de mogelijkheid geboden om het instrument te
kopen. Hiervan krijgt de ouder/verzorger schriftelijk bericht van de Stichting KIEMM.
V
De ouder/verzorger en leerling hebben de plicht om goed met het instrument om te gaan en de
aanwijzingen van de KIEMM-docenten op te volgen, zodat schade, diefstal, vermissing of
ongebruikelijke slijtage wordt voorkomen.
Als blijkt dat ouder/verzorger of kind opzettelijk niet zorgvuldig met het instrument zijn
omgegaan hetgeen ongebruikelijke slijtage en/of schade tot gevolg heeft, zal de Stichting KIEMM
hiervoor kosten in rekening te brengen aan de ouder/verzorger. Deze kosten zullen vervolgens door
de ouder/verzorger binnen een termijn van een maand na het in rekening brengen ervan aan de
stichting KIEMM worden vergoed.
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VI
Het is de ouder/verzorger niet toegestaan om het instrument aan andere mensen te geven,
lenen of verkopen, behalve voor controle of opslag door een docent of medewerker verbonden aan de
Stichting KIEMM
VII
De ouder/verzorger is verplicht om bij vermissing of diefstal, onmiddellijk de Stichting KIEMM op de
hoogte te stellen, zodat Stichting KIEMM samen met de ouder/verzorger aangifte kan doen bij de
politie.
VIII
De ouder/verzorger is verplicht de Stichting KIEMM direct bericht te geven wanneer de leerling
verhuist.
IX
Indien onderhoud of reparatie nodig is, dan kan de ouder/verzorger dit te allen tijde melden bij de
instrumentaris van KIEMM (adresgegevens bijgevoegd). Onderhoud of reparaties worden betaald
door de Stichting KIEMM, maar kunnen alleen in opdracht van de Stichting KIEMM worden
uitgevoerd. Onderhoud of reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Stichting KIEMM worden uitgevoerd worden niet vergoed.
X
Een maal per jaar controleert de Stichting KIEMM het instrument; de ouder/verzorger zorgt dat op het
afgesproken moment het instrument wordt meegenomen naar school.
XI
De Stichting KIEMM heeft het recht deze overeenkomst tussentijds en zonder opgaaf van redenen te
beëindigen, bijvoorbeeld wanneer de leerling de school verlaat en daardoor niet langer deelneemt aan
de blazersklas of als blijkt dat de leerling het instrument met opzet onzorgvuldig of roekeloos
behandelt.

Handtekening ouder/verzorger

Stichting KIEMM

W.J. Wensink

Eerbeek, datum:

Eerbeek, datum:

Instrumentaris KIEMM
Thea Lebbink
Tel: 06 23106677 of e-mail: thealebbink@hotmail.com
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