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GEMEENTERAAD
Uittreksel uit de notulen van de openbare vergadering van 20 juni zOLg

Aanwezig:

Kris Leaerts, burgemeester
Gwenny De Vroe, Stefan lmbrechts, Edith Grauwels, Hilaire Vanhove, schepenen
Rudi Van lngelgom, Gonda Smetsers, Marleen Van de Wiele, Stefan Vandevenne, Rudy Peeters,
Margo Verbist, Laura Nevens, Bart Crommelinck, Danielle Van Meldert, Leen Michiels, Cedric
Hoste, Nils Stuyckens, Machteld Soetemans, Wim Vanhaverbeke, gemeenteraadsleden
Terry Horckmans, algemeen directeur

Verontschuldigd: GreetWillems,schepen
Marleen Fannes, gemeenteraadslid

Goedkeuring Huurreglement muziekinstrumenten
Aanleiding
De gemeente Kampenhout verhuurt via de muziekschool (lnterlokale Vereniging Kunstacademie - Deeltijds
Kunstonderwijs) violen aan leerlingen van de kunstkriebels. Hiervoor wordt deze leerlingen een vergoeding betaald.
Het huidige reglement komt te vervallen en dient vernieuwd te worden. Er zijn geen ingrijpende wijzigingen. Er werd
een artikel in verband met privacy toegevoegd.
Beoordeling
Budget
Juridische context
Besl

uitvormingsproces

Eerdere beslissingen
Gemeenteraad d.d. 20-06-2013: Vaststelling huurreglement muziekinstrumenten.
Gemeenteraad d.d. 23-05-2019: Academiereglement
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Beslissing

Artikel

1: Algemeen

51 De leerlingen van de Kunstacademie Kampenhout kunnen één of meerdere instrument(en) huren. Zij vullen
daartoe een formulier "instrumentverhuur" in (in dubbel) ondertekend door de verantwoordelijke voor het

instrumentarium en de leerling/ouder. Op dit formulier staat vermeld in welke staat het instrument zich bevindt en in
bepaalde gevallen ook waarde, in euro uitgedrukt.
52 Het instrument wordt in degelijke staat aan de leerling afgeleverd.
53 Het mag uitsluitend door de leerling gebruikt worden.
Artikel 2: Onderhoud & verantwoordelijkheid
51 De huurder wordt geacht zorgvuldig om te gaan met -het hem toevertrouwde instrument alsook de door de
leerkracht verstrekte raadgevingen betreffende het onderhoud ervan op te volgen.
52 De leerling (of gezinshoofd voor de minderjarige) is verantwoordelijk voor toegebrachte schade aan het
huurinstrument. ln geen geval mag de huurder op eigen initiatief het instrument in herstelling geven. Bij ongeval of
onopzettelijk toegebrachte schade wordt het instrument onmiddellijk bij de toezichter teruggebracht. De toezichter
onderneemt de nodige stappen betreffende het ongeval door o.a. aangifte bij verzekeringsmaatschappij, contact met
eigenaar zijnde de gemeente Kampenhout voor herstelling of eventuele vervanging ( o.a. bezoek expert), aanreiken
vervangingsinstrument e.d.
De kosten ingeval van herstelling kunnen integraal doorgerekend worden aan de huurder.
Bij verlies of diefstal dient de waarde van het instrument zoals deze staat vermeld op het formulier
"'instrumentverhuur" integraal door de huurder vergoed te worden.
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93 De leerkracht heeft het recht en de plicht erover te waken dat het instrument met de nodige zorg bewaard en

behandeld wordt.
54 De labels met het nummer/de identificatie van het instrument mogen niet worden verwijderd.
Artikel 3: Retr¡but¡e & termijnen
51 De huurder betaalt jaarlijks een huurgeld voor de periode van L september tot 30 juni en bij verlenging van

l juli

tot 30 juni.
52 De tarieven zijn in te vorderen als retributie. De verschuldigde sommen dienen betaald te worden per
overschrijving aan het gemeentebestuur Kampenhout. Jaarlijks wordt een retributie van 20,00 EUR (instrumenten met
een waarde van max. 500 euro) of 40 euro (instrumenten met een waarde van max. 1.000,00 EUR) of 60,00 EUR
(instrumenten met een waarde van max. 1.500 euro) of 80 euro (instrumenten met een waarde van meer dan 1.500
euro) aangerekend. Deze som dient vereffend te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum-van het instrument en
bij elke hernieuwing van de terbeschikkingstelling. lndien de huurtermijn minder bedraagt dan 12 maanden, wordt dit
bedrag omgerekend naar rato van het aantal maanden dat het instrument wordt ontleend. Bij vroegtijdige
beëindiging van de ter beschikkingstelling, zal een evenredig bedrag van de retributie terugbetaald worden en dient
het instrument onmiddellijk ingeleverd te worden..
53 Het instrument wordt uitgeleend tot 30 juni en bij verlenging met een schooljaar tot 31 augustus.
Bij verlenging dient het huurgeld betaald te worden vóór 31juli van het nieuwe schooljaar en dient er ook een nieuw
formulier "instrumentverhuur" te worden ingevuld. Bij inlevering en verlening van het instrument controleert de
instrumentleraar en/of toezichter het instrument en noteert zijn opmerkingen op het formulier bij toezicht.
Artikel 6: Aanmaningskosten
Bij het niet tijdig betalen van de factuur wordt bij het versturen van een aangetekende aanmaning 20 euro
aangerekend voor port- en administratiekosten.
Artikel 7: Delegatiebevoegdheid
De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de tarieven voor de
volgende jaren vast te stellen tussen 0 euro en 200 euro.
Artikel 8: Privacy
De persoonsgegevens worden verwerkt door het gemeentebestuur en zijn onderworpen aan de wet van 30-07-2078
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mail adressen
opgeslagen samen met alle nodig informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen van kunstenatelier
Meer informatie vindt U in onze privacyverklaring: https://www.kampenhout.be/privacyverklaring
U heeft als persoon de volgende rechten binnen deze wetgeving:
¡ Inzag€ van uw persoonsgegevens
o Wijziging van uw persoonsgegevens
¡ Verwijdering van uw persoonsgegevens tenzij bij wet anders bepaald
o Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
o Elektronische overdracht van uw persoonsgegevens
U kan bovendien ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op de volgende
website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen of per aangetekende brief naar
het adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Artikel 9: Slotbepalingen
$1 Bij overtreding van het huurreglement kan de gemeente Kampenhout (de eigenaar) het huurcontract vervroegd
verbreken. De huurder wordt hiervan in kennis gesteld en verneemt schriftelijk de motivatie. ln voorkomend geval
dient de huurder onmiddellijk en zonder terugbetaling het ¡nstrument terug te brengen, ongeacht de einddatum van
de huurperiode.
Artikel 10: Geldigheidsduur
Dit reglement gaat in vanaf 1-09-2019 en blijft geldig tot3L-!2-2025.
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Opvolging en communicatie
Dienst cultuur staat in voor de verdere opvolging.

Namens de gemeenteraad,

Terry Horckmans
a

Kris Leaerts

directeur

burgemeester
r ¿.,ì

