
 
 
 
 
 
 

BRUIKLEENINSTRUMENTEN 
 

De Lindenberg en Stichting Leergeld Nijmegen 
 
 

 
 
Staat je kind via Stichting Leergeld ingeschreven voor muziekles op een instrument bij de Lindenberg, maar 
heeft het nog geen instrument? Dan biedt de Lindenberg de mogelijkheid een instrument in bruikleen te 
nemen. Je leent dan een door onze docenten goedgekeurd instrument en wij verzorgen de afhandeling van 
reparaties en onderhoud. 
 
Een aantal bruikleeninstrumenten is nieuw, maar ook de gebruikte instrumenten verkeren in een goede staat 
van onderhoud. De instrumenten blijven eigendom van en zijn verzekerd door de Lindenberg. Er wordt geen 
huurprijs in rekening gebracht. Je betaald slechts een eigen bijdrage van € 15,00. 
  
Het instrument kan voorafgaand aan de les door de ouders/verzorgers afgehaald worden aan de receptie van 
de Lindenberg. Je ontvangt hierover van ons bericht. Na ontvangst van het instrument ontvang je een contract 
dat je ondertekend moet terugsturen. Het bruikleeninstrument en het contract zijn voor de duur van één 
seizoen (maximaal 10 maanden) 
 
 
In het onderstaand overzicht vind je de instrumenten die je in bruikleen kunt aanvragen: 
 
Accordeon 
Basgitaar  
Blokfluit  
Cello 
Doedelzak 
Drums  
Dwarsfluit  
Elektrische piano 
Elektrische gitaar 
Gitaar 
Hobo   
Hoorn  
Keyboard  
Klarinet  
Panfluit  
Saxofoon  
Trombone  
Trompet 
Viool 
 
De instrumenten worden, indien van toepassing, in bruikleen gegeven met bijbehorend foedraal, koffer of 
beschermhoes. 
(zie volgende pagina voor het bestelformulier) 



BESTELFORMULIER HUUR BRUIKLEENINSTRUMTENTEN  
 
Ondergetekende wenst, indien geplaatst als leerling van de afdeling Muziek van de Lindenberg, in aanmerking 
te komen voor een bruikleeninstrument. Om in aanmerking te komen voor een bruikleeninstrument, moet de 
leerling bij de Lindenberg korting te ontvangen op muziekles via Stichting Leergeld. 
 
 
 
INSTRUMENT:_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
IN TE VULLEN DOOR OUDERS/VERZORGERS VAN DE LEERLING: 
 
 
Naam leerling   :_________________________________________________________m/v 
 
Geboortedatum leerling  :____________________________________________________________ 
 
Naam en voorletters betaalplichtige :____________________________________________________________ 
(voor betaling eigen bijdrage 15,-) 
 
Adres    :____________________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats  :____________________________________________________________ 
 
Telefoon privé + mobiel  :__________________________en/of______________________________ 
 
Rekeningnummer   :____________________________________________________________ 
 
Eigen bijdrage   : € 15,00 
 
 
 
Datum: 
 
Handtekening: 
 
 
Je kunt dit formulier opsturen naar: 
 
De Lindenberg, Centrum voor de Kunsten 
t.a.v. afdeling Planning en Informatie 
Antwoordnummer 43 
6500 VC Nijmegen 
 
Je kunt het formulier ook inleveren bij de receptie van de Lindenberg, Ridderstraat 23 in Nijmegen. 
 
 
 
Het instrument kan voorafgaand aan de les door de ouders/verzorgers afgehaald worden aan de receptie van 
de Lindenberg. Je ontvangt hierover nog bericht van ons.  Het huurcontract moet worden getekend door de 
ouders/verzorgers. Daarna kan je zoon/dochter het instrument in ontvangst nemen.  
.  


