
Huurovereenkomst strijkinstrumenten 
 
 
Ondergetekende, 
Naam:  
Adres:  

Postcode:  
Plaats:  
Telefoon:  
Email:  

  

Huurt hiermee, volgens de hieronder afgedrukte voorwaarden: 
Instrument: Viool 
Registratienummer:  
Formaat: 3/4 
Snaren: Thomastik Dominant 
Schoudersteun: Kun standaard  
Bijzonderheden/extra’s: Compleet met stok  in luxe koffer 
 
Huurtarief op het moment van ingaan van deze huurovereenkomst: € 210,00 per geheel jaar. (€ 17,50 per maand) 
 
 
Waddinxveen, …………………. 
Handtekening: 
 

Huurvoorwaarden 

Geldigheidsduur 
De huurovereenkomst wordt in beginsel aangegaan voor een periode van een geheel jaar. Vroegtijdige opzegging 
door de huurder is mogelijk, met een opzegtermijn van 1 maand. Verlenging kan geschieden in perioden van een 
jaar; dit kan stilzwijgend, door betaling van de vervolgnota voor een jaar huur. De huurovereenkomst wordt 
beëindigd als het instrument door de huurder is terugbezorgd bij de verhuurder. 

Huurtarief 
Deze overeenkomst wordt aangegaan op basis van het bovengenoemde huurbedrag per geheel jaar. In de volgende 
jaren kan het door stijging van marktprijzen voor aanschaf, onderhoud en risicodekking van de instrumenten en/of 
accessoires nodig zijn, dit tarief daaraan aan te passen. Wanneer een huurder meer dan een enkel instrument 
tegelijkertijd huurt, wordt bij elk instrument behalve het eerste een korting verleend van 10%. 

Huurbetaling 
De jaarhuur is verschuldigd bij vooruitbetaling per jaar, te beginnen op de datum van ingaan van deze 
overeenkomst, binnen 1 kalendermaand. Bij voortijdige opzegging door de huurder wordt het teveel 
vooruitbetaalde terug verrekend tot maximaal 75% van de jaarhuur. Bij niet tijdige betaling door de huurder wordt 
maandelijks een rekeningoverzicht/herinnering toegezonden; per overzicht wordt een bedrag aan 
administratiekosten berekend van € 2,50. 
Een maand voor de vervaldatum wordt aan de huurder een huur nota toegestuurd voor het opvolgende huurjaar. 
Op dat tijdstip kan de huurder minimaal twee weken voor het verstrijken van de vervaldatum de huur schriftelijk dan 
wel mondeling bij de verhuurder opzeggen; ingeval de huur niet op deze manier wordt opgezegd, wordt dit contract 
stilzwijgend met een jaar verlengd, en is de huur verschuldigd, zoals beschreven. 
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Kwaliteit van de huurinstrumenten 
De instrumenten zijn minimaal van goede studiekwaliteit. Op het moment van afleveren zijn zij in een goede staat 
van onderhoud, compleet en volledig bespeelbaar. 

Formaat gesteld 
Wanneer een bespeler na verloop van tijd is gegroeid, en de maat van het instrument daardoor niet meer voldoet, is 
vervanging door een groter instrument tussentijds mogelijk. Bij inlevering van het kleine instrument wordt dan een 
instrument van een grotere maat verstrekt. 
 

Aansprakelijkheid 
De instrumenten zijn verzekerd tegen beschadiging ten gevolge van constructie fouten en diefstal, tenzij duidelijke 
nalatigheid van de huurder de oorzaak is. In dat geval wordt deze aansprakelijk gesteld voor de kosten van het 
herstellen van de opgelopen schade, danwel het vervangen van het instrument. Uitgesloten zijn het verbruik van 
snaren en strijkstokbeharing. 
 

Herstel van schade 
Ingeval van beschadiging van het instrument of toebehoren dient de reparatie te geschieden door de verhuurder. 
 

Vervanging van snaren en/of strijkstokbeharing 
Daar het verbruik van snaren en strijkstokbeharing behoort tot de normale verbruiksslijtage, is dit uitgezonderd van 
de verzekering, en dus voor rekening van de huurder. De instrumenten worden bij het ingaan van deze 
overeenkomst afgeleverd net snaren en strijkstokbeharing in goede staat. 
Indien binnen een maand na het afleveren van een instrument een snaar moet worden vervangen wegens slijtage of 
spontane breuk, zal de verhuurder deze kosteloos ter beschikking stellen. Na deze termijn is de snaar voor rekening 
van de huurder. Betreffende de strijkstokbeharing is de termijn drie maanden. Bij vervanging van de snaren dienen 
deze van dezelfde soort en kwaliteit te zijn als de reeds op het instrument aanwezige snaren, zoals in dit contract 
vermeld. Desgewenst kunnen deze per post toegezonden worden door de verhuurder. 
 

Aankoopbonus 
Indien de huurder, aansluitend aan het opzeggen van de huur, bij de verhuurder een instrument aanschaft, wordt 
25% van de tot het moment van aankoop betaalde huur terug vergoed, tot maximaal 50% van de aankoopprijs van 
het aan te schaffen instrument. Deze aankoop behoeft niet noodzakelijkerwijs te geschieden op de vervaldatum van 
het huurcontract, doch kan op elk tijdstip tussentijds. Het teveel vooruitbetaalde deel van de jaarhuur wordt dan 
geheel verrekend met het aangekochte instrument. 
 

  



Behandeling en onderhoud van strijkinstrumenten 

Dagelijks onderhoud 
Strijkinstrumenten behoeven weinig dagelijks onderhoud. Het belangrijkste is, ze goed stofvrij te houden door ze 
elke keer na het bespelen even met een stofdoek af te stoffen. Harspoeder, dat tijdens het spelen van de strijkstok 
op het instrument gestoven is, is er op dat moment nog gemakkelijk af te halen; als het wat langer blijft zitten, zal 
het gaan vastplakken tot een vieze ‘koek’ van hars. Het schoonmaken is dan veel moeilijker geworden. 
Het is verstandig, om tussen het instrument en de strijkstok in de koffer de bijgeleverde doek / of een stofdoek te 
leggen. Dit voorkomt, dat tijdens het meenemen hars uit de stok op het instrument valt. 
Na het spelen moet de strijkstok ontspannen worden, voordat deze wordt opgeborgen. Het gespannen bewaren van 
de strijkstok heeft als gevolg, dat de stang van de stok verslapt, waardoor hij helemaal niet meer goed gespannen 
kan worden. In veel gevallen zal de stang ook krom worden wanneer hij gespannen gelaten wordt. 
Inharsen van de strijkstok moet alleen gebeuren, als de haren glad geworden zijn. Dat is te voelen tijdens het spelen. 
Te vaak inharsen van de stok zal alleen maar als gevolg hebben, dat het teveel aangebrachte hars uit de stok stuift 
op het instrument, en ook aan de snaren gaat plakken. Dit bemoeilijkt het spelen en beïnvloedt de toon van het 
instrument nadelig. 
 

Poetsen 
Het poetsen van het instrument moet zo weinig mogelijk gebeuren. 
Poetsmiddelen zijn altijd stoffen, die op het te poetsen oppervlak blijven zitten en op den duur een steeds dikker 
wordende koek vormen. Hierdoor zal het instrument steeds minder goed gaan klinken. Als een instrument er doffer 
gaat uitzien, is dat vrijwel altijd te wijten aan vuil, dat op het instrument is blijven zitten. De oplossing is dan, dit vuil 
er weer af te halen met een geschikt schoonmaakmiddel, dan komt de oude glans ook weer gewoon tevoorschijn. 
Veel schoonmaakmiddelen tasten ook de lak van het instrument aan. De enige juiste schoonmaakmiddelen zijn te 
koop bij de violenmaker. 
 

Temperatuur en droogte 
Een instrument is goed bestand tegen de lage en hoge temperaturen die we als mens ook kunnen doorstaan. Te 
heet of te koud is natuurlijk slecht. Snelle wisselingen van temperatuur zijn echter heel slecht. 
Een grote vijand van de instrumenten is droogte. Erg droge lucht heeft meestal tot gevolg, dat er scheuren ontstaan, 
vooral in het bovenblad, en dat lijmnaden loslaten. De lucht wordt tijdens koude winters het droogst in de 
verwarmde kamers. Het beste kunnen we het instrument dan bewaren in de minst verwarmde kamers en bij 
voorkeur in de gesloten koffer.  


