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HUUROVEREENKOMST 
Aangaande het gebruik van het Doe-orgel, zijnde een kist met een orgel als bouwpakket, beschikbaar voor 
educatieve orgelprojecten voor kinderen. 
(vastgesteld in het bestuur van de Stichting Vrienden van het Orgel d.d. 13 maart 2018) 

 

 
Stichting Vrienden van het Orgel verhuurt de orgelkist aan 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
onder de hiernavolgende voorwaarden. 
 
1. De verhuurder overhandigt de orgelkist aan de heer / mevrouw ………………………………   

die het project verzorgt.  De ontvanger krijgt uitleg over de kist en inspecteert of alle onderdelen 
aanwezig zijn aan de hand van een inhoudslijst.  

2. De huurder is verantwoordelijk voor een zorgvuldige behandeling van de kist en de inhoud en 
controleert voor vertrek van de leslocatie of alle onderdelen weer in de kist zitten aan de hand van de 
inhoudslijst. In onverhoopte gevallen noteert hij schade en/of ontbrekende onderdelen. 

3. Bij ontvangst betaalt huurder een borgsom van € 100,-- . Deze borgsom wordt teruggegeven nadat de 
orgelkist in goede staat en met complete inhoud is ingeleverd.  

4. De uitleenvergoeding bedraagt € 50,-- per les/workshop voor huurders buiten de gemeente Alkmaar. 
Huurders binnen de gemeente Alkmaar betalen geen uitleenvergoeding. 

5. Indien de huurder een school of andere educatieve (project)organisatie is, wordt voor een deskundige 
die de kinderen uitleg kan geven en het werken met de orgelkist begeleidt een vergoeding in rekening 
gebracht van € 100 per les/workshop.   

6. Indien namens verhuurder een deskundige de lesactiviteit begeleidt en hij/zij daarvoor buiten de 
gemeente Alkmaar moet reizen, wordt huurder een reiskostenvergoeding in rekening gebracht van  
€ 0,19 per kilometer. 

7. In het geval verhuurder het transport van de orgelkist verzorgt, wordt huurder een bedrag in rekening 
gebracht van € 0,19 per kilometer ingeval het een locatie betreft buiten de gemeente Alkmaar. 

8. De lesactiviteit op de school wordt verzorgd in aanwezigheid en onder verantwoordelijkheid van de 
eigen leerkracht van de leerlingen. Kinderen mogen uitsluitend onder begeleiding van de 
verantwoordelijke deskundige de orgelkist gebruiken. 

9. Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit transport of gebruik van de orgelkist.  
 
 
Ondertekening. 
 
 
 
Alkmaar,  ……………. 
 
Verhuurder,       Huurder 
Namens deze       namens deze 
 
 
 


