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Huurvoorwaarden en huurkoop voorwaarden door 
Scarlett Arts, Scarlett Arts Muziek te Amsterdam. 

 
§ Alle gehuurde instrumenten worden in correcte staat meegegeven aan de huurder, zonder 

schade. De huurder inspecteert het instrument bij afhalen en onderschrijft dit door het 
huurcontract te ondertekenen. 
 

§ Alle gehuurde instrumenten worden voorzien van leenstok en -hoes. De huurder kiest een 
cello en huurt de (grote) cello maten voor 2% van de aankoop waarde van de cello gebaseerd 
op de consumentenprijs van die dag. Met de cello leen je automatisch een strijkstok en hoes 
met rugbanden. 
 

§ De huur bedraagt 2% van de cello (dag)waarde. Indien de cello ooit wordt aangekocht is de 
dagwaarde van het moment van aankopen van toepassing. Dit vanwege de inflatie.  
 

§ Het huurinstrument blijft eigendom van Scarlett Arts. Indien je uiteindelijk een cello bij mij 
aankoopt breng ik de eerste 12 maanden betaalde huur in mindering. 
 

§ Het huur(koop) instrument blijft 100% eigendom van Scarlett Arts tot dat het totaalbedrag 
betaald is. Indien na een huurperiode over wordt gegaan op huurkoop, is wederom de 
dagwaarde van de cello de uitgangsprijs. 
 

§ Bij aanvang van verhuur aan huurders buiten mijn lespraktijk wordt een borg betaald, per 
iDeal, Tikkie of contant, welke bestaat uit vier maanden huur. Deze borg staat garant voor 
eventuele achterstallige huur, de vergoeding van kleine beschadigingen zoals 
lakbeschadigingen, maar ook voor achterstallige huur, de tijd die ik mogelijk moet besteden 
om de huurder te wijzen op openstaande betalingen, eventuele niet correcte 
persoonsgegevens, het inschakelen van internet om achter je persoonlijke gegevens te 
komen. Ook alle kosten van het eventueel inschakelen van een incassobureau worden van de 
borg vergoed en verder op de huurder verhaald. 
 

§ Een huurkoop regeling biedt de mogelijkheid om het aankoopbedrag van een cello en indien 
contractueel beschreven ook stok en hoes in maximaal 24 termijnen te betalen. Zo is na 
100% voldane aanbetaling het instrument met toebehoren je eigendom. 
 

Print deze voorwaarden uit en neem het formulier ingevuld mee
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§ Betaling van huur en huurkoop bedrag geschiedt via automatische incasso ingesteld door 
de huurder ingaande op de dag dat de cello de studio/ons huis verlaat. Het huur- en 
huurkoop contract is persoonsgebonden en kan niet over worden gedragen. Indien er schade 
ontstaat aan het instrument of indien aanpassingen nodig zijn dient de huurder Scarlett Arts 
op de hoogte te stellen hiervan opdat zij kan beslissen bij welke vioolbouwer dit wordt 
hersteld/ aangepast. Kosten die zonder overleg door de verhuurder worden gemaakt zijn 
voor rekening van de huurder. 

 
§ De huurder dient zelf het instrument te verzekeren. Bij verlies, diefstal of beschadiging 

welke onherstelbaar blijkt te zijn wordt het volledige bedrag in rekening gebracht bij de 
huurder. Ook onderdelen die vervangen dienen te worden door verkeerd gebruik worden in 
rekening gebracht. Indien de huurder ervoor kiest om geen verzekering af te sluiten is het 
risico om kosten niet vergoed te krijgen bewust aangegaan. 
 

§ Het huurcontract wordt iedere maand (iedere drie maanden voor niet-leerlingen), 
automatisch verlengd tenzij de huurder de huur van het instrument opzegt. De huurder zegt 
de huur op door het gehuurde instrument te retourneren. Dit gebeurt op afspraak. Bij 
retournering van het instrument wordt het instrument nagekeken op eventuele schade als 
krassen en ontbreken van houtpuntjes/ splinters/onderdelen. De verhuurder behoudt zich 
het recht voor om zelf een inschatting te maken van eventuele kosten te maken om een 
instrument te herstellen en dit bedrag in te houden van de betaalde borg. 
 

§ Indien de huurder van telefoonnummer, email en/ of woonadres verandert wordt de huurder 
geacht Scarlett Arts daarvan per e-mail op de hoogte te brengen. Indien contact tussen 
huurder en verhuurder via e-mail en telefoon niet gerealiseerd wordt en tot schriftelijke 
correspondentie over dient te worden gegaan om contact te krijgen met de verhuurder wordt 
administratieve tijd in rekening gebracht. Hiervoor wordt een eenmalig bedrag van  
€ 100,00 extra berekend welke van de borg wordt ingehouden. Is er geen borg betaald dan 
wordt voor de gemaakte kosten een factuur gestuurd.  
 

§ De huurder / huurkoper bevestigt door ondertekening dat hij of zij alles gelezen en goed 
begrepen heeft en akkoord gaat met alle punten. De verhuurder, Scarlett Arts, behoudt zich 
het recht voor zonder opgaaf van reden het instrument terug te vragen.  
 

§ Indien de huur niet wordt voldaan en er geen (digitale) betaalverzoeken worden 
geaccepteerd om de achterstallige huur te voldoen, volgt er een factuur per email. Daarna 
een herinnering. Indien de huur dan nog steeds niets voldaan wordt, wordt de zaak uit 
handen gegeven aan een incassobureau. Eventuele kosten hiervoor worden doorberekend 
aan de huurder. Wordt een cello met huurachterstand geretourneerd, is het gangbaar dat 
uiterlijk op dat moment ook de openstaande huur wordt voldaan. 

 
§ Indien je een cello bij mij huurt, ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden. 
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Op is het                                   contract overeengekomen tussen Contractant 1:

(Naam*)

(Straat)

(PC-Wpl)

en Contractant 2 
in deze vertegenwoordigd door:

SCARLETT ARTS MUZIEK
Scarlett Arts
Haparandaweg 788-A
1013 BD Amsterdam    +31 (0)6 18 18 90 05

Contractant 1 betaalt hiervoor aan Contractant 2 een maandelijks bedrag van:

Te huren instrument t.w.v.:

Omschrijving instrument:

Wat te doen om zo spoedig mogelijk te kunnen beginnen?

Jij kiest als huurder welke cello set je wilt huren. Een set bestaat uit een cello, strijkstok en hoes. Je 
kunt kiezen uit nieuwbouw cello’s die geprijsd zijn vanaf 1650,00 euro. Ook enkele oude cello’s zijn te 
huur voor 2% van de aankoopprijs. Ik leg uit de gekozen categorie indien voorradig de cello voor je klaar. 

Voor cellisten buiten mijn lespraktijk: de cello wordt per drie maanden gehuurd. Daarvoor stel je als 
huurder zelf een automatische incasso in. De huur start op de dag dat je de cello ophaalt, dus niet per sé 
aan het begin van de maand. Het banknummer is: NL52 RABO 0121 6124 81 t.n.v. Scarlett Arts  
Muziek te Velp.

Bij huurkoop wordt de aankoopprijs door 24 gedeeld en je betaalt bij aanvang van de regeling een maand 
huurkoop plus 4 maanden als borg. Wanneer het totaalbedrag voldaan is, is de cello je eigendom. 

incl. BTW.

Huur(koop)regeling t.w.v.:

Contract Cello huren / Huurkoop Scarlett Arts Muziek

In te vullen door medewerker Scarlett Arts Muziek:
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(telefoon)

(e-mail)

Scarlett Arts Muziek | Haparandaweg 788-A | 1013 BD Amsterdam
Telefoon: 06 • 18 18 90 05 | E-mail: info@celloverhuur.nl | Internet: www.celloverhuur.nl

Rabobank.: NL52 RABO 0121612481 BIC RABONL2U
BTW NL001764653B06 | KvK 34301052

* Bij Aziatische namen svp ook Westerse naam noteren

Nummer op onderkant kam:

€€

mailto:info%40celloverhuur.nl
http://www.celloverhuur.nl


Datum van tekenen cliënt:

Datum van tekenen Scarlett Arts:

Handtekening cliënt:

Handtekening 
Scarlett Arts Muziek:

Scarlett Arts Muziek | Haparandaweg 788-A | 1013 BD Amsterdam
Telefoon: 06 • 18 18 90 05 | E-mail: info@celloverhuur.nl | Internet: www.celloverhuur.nl

Rabobank.: NL52 RABO 0121612481 BIC RABONL2U
BTW NL001764653B06 | KvK 34301052

Opmerkingen:

Bij het ondertekenen van dit contract ga je akkoord met de huurvoorwaarden.
De huurvoorwaarden staan op de website: www.celloverhuur.nl/huurkoop.

Vervolg pagina 3

De huurder / huurkoper bevestigt door ondertekening dat hij of zij alles de cello heeft geïnspec-
teerd bij ontvangst en constateert dat de cello in correcte staat is. Dat hij of zij het huurcontract 
gelezen en goed begrepen heeft en akkoord gaat met alle punten. De verhuurder, Scarlett Arts, 
behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden het instrument terug te vragen. 
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