
 

 

Algemene voorwaarden bruikleen instrumentarium leden Cadenza Twello 

 
Artikel 1: Toepasselijkheid 
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op instrumenten en overige zaken en 

toebehoren die op grond van het lidmaatschap worden uitgeleend uit het instrumentarium van 

muziekvereniging Cadenza Twello (hierna: Cadenza).  

Artikel 2: Kosten 

1. Aan het gebruik van een instrument en toebehoren zijn geen andere kosten dan het 

verschuldigde lidmaatschap verbonden.  

2. Kosten gemaakt ten aanzien van het in bruikleen gehouden instrument zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming (ook per e-mail) van de beheerder van het instrumentarium komen 

voor rekening van de bruiklener.  

Artikel 3: Gebruik 

1. De instrumenten worden uitsluitend in bruikleen gegeven voor gebruik passend binnen het 

lidmaatschap van Cadenza, zoals bijvoorbeeld het deelnemen aan concerten, optredens en 

marcheren.  

2. Gebruik anders dan bedoeld in lid 1 is slechts toegestaan na schriftelijke goedkeuring (ook per e-

mail) van het bestuur van Cadenza. 

3. De bruiklener verplicht zich het instrument in goede staat te houden en voor het behoud en 

onderhoud ervan de redelijkerwijs noodzakelijke zorg aan te wenden. 

4. Het is de bruiklener niet toegestaan om het instrument aan derden ter beschikking te stellen, in 

gebruik te geven of in bewaring te geven, behoudens voor zover hier uitdrukkelijke toestemming 

is verleend door het bestuur van Cadenza of de beheerder van het instrumentarium. 

5. De gebruiker is verplicht om vermissing, diefstal of verduistering van het instrument, of van enige 

andere oorzaak voortkomend uit een misdrijf of een vermoeden daarvan, onmiddellijk te melden 

aan het bestuur van Cadenza, daarvan onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en een afschrift 

van het proces-verbaal van aangifte direct te doen toekomen aan het bestuur van Cadenza. 

6. De gebruiker is verplicht om bij gehele of gedeeltelijke beschadiging van het instrument de 

beheerder van het instrumentarium onmiddellijk daarvan in kennis te stellen 

Artikel 4: Aansprakelijkheid, risico en schade 

1. Wanneer aan het instrument schade is ontstaan of dreigt te ontstaan, dient de bruiklener de 

beheerder van het instrumentarium hiervan onverwijld in kennis te stellen. 

2. De bruiklener is aansprakelijk voor schade die aan de zaken is ontstaan door een hem toe te 

rekenen tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de algemene voorwaarden 

en/of wet. Alle schade aan de zaken gedurende de duur van de bruikleen, behalve brandschade, 

wordt vermoed daardoor te zijn ontstaan. 

3. Bij vermissing of diefstal wordt de vervangingswaarde of nieuwwaarde bij bruiklener in rekening 

gebracht. 

  



 

 

Artikel 5: Onderhoud en reparaties 

1. Het totale instrumentarium wordt onderhouden door Cadenza op basis van een door Cadenza 

opgesteld onderhoudsschema. 

2. Reparaties en regulier onderhoud vindt derhalve slechts plaats  op initiatief van de beheerder 

van het instrumentarium.  

3. Kosten van reparaties en regulier onderhoud, anders dan naar aanleiding van schade als bedoeld 

in artikel 4 komen voor rekening van Cadenza.  

Artikel 6: Einde gebruik 

1. Het gebruik eindigt in ieder geval bij het einde van het lidmaatschap bij Cadenza van de 

bruiklener. 

2. Bij het einde van het gebruik is de bruiklener verplicht het instrument en toebehoren aan de 

beheerder van het instrumentarium te retourneren in dezelfde staat waarin de bruiklener het 

instrumentarium en toebehoren in bruikleen heeft aanvaard. 

3. Het in bruikleen gehouden instrument en toebehoren dient in de maand van opzegging van het 

lidmaatschap te worden geretourneerd. Over de wijze van inname kunnen afspraken worden 

gemaakt met de beheerder van het instrumentarium.  


