Tarieven: bijlage van de Algemene Voorwaarden
van de bruikleenovereenkomst tussen NMF en gebruiker
Versie 2019-1
Deze bijlage van de algemene voorwaarden maakt deel uit van elke met het Nationaal
Muziekinstrumenten Fonds (verder te noemen: NMF) gesloten bruikleenovereenkomst en
bevat 3 pagina’s. Een nieuwe versie van deze bijlage vervangt alle vorige.

Tarieven voor 2019: langdurige bruikleen

Collectiekosten per jaar
totale kosten per instrument voor het NMF:

€ 1.539

waarvan door de gebruiker te betalen:
collectiekosten voor:
• alle instrumenten (behalve blaasinstrumenten):
• blaasinstrumenten:

€ 683
per geval te bepalen

• strijkstokken tot € 10.000:
• strijkstokken vanaf € 10.000:

€
€

• cellokisten:
• overige accessoires:

€ 127
per geval te bepalen

154
308

bedragen zijn inclusief btw

Verzekeringspremie per jaar
• voor alle instrumenten en accessoires:
• verplichte afkoop eigen risico:

0,125 %
0,1 %

De percentages worden toegepast op de laatst getaxeerde waarde van het instrument.

Administratiekosten
Nieuwe gebruikers betalen eenmalig administratiekosten:

€

76

Administratiekosten voor elke week (of deel van een week)
dat het onderhoudsrapport (zoals genoemd in artikel B4)
te laat is ingeleverd:

€

30

bedragen zijn inclusief btw
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Tarieven voor 2019: projectbruikleen (korter dan 6 maanden)

Projectuitleen
Minimaal één week en maximaal zes maanden.
Inclusief verzekeringsbijdrage en btw. Voor studenten geldt een korting van 50%.
Blaasinstrumenten

€

98 p.w.

Strijkinstrumenten (incl. stok)

€

98 p.w.

Strijkstokken

€

10 p.w.

Het hoe en waarom van de factuur voor de gebruiker
1) Het NMF en inkomsten
Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF) is een particuliere stichting, opgericht in
1988. Het heeft inmiddels ruim 400 instrumenten en bijna 400 strijkstokken in bezit en geeft
deze in bruikleen aan professionele musici en muziekstudenten. Het NMF is een Goed Doel
dat musici probeert te helpen en is dus geen commerciële instelling die geld probeert te
verdienen. Mochten er in een bepaald jaar meer inkomsten dan uitgaven zijn, dan worden
deze gelden besteed aan de aankoop van instrumenten. Zo kunnen meer musici sneller en
beter geholpen worden.
2) Waarom heeft het NMF inkomsten nodig?
Om te kunnen functioneren heeft het NMF inkomsten nodig. Het professioneel beheren van
een grote instrumentencollectie kost veel geld (bijvoorbeeld voor mankracht, computers,
administratie en onderhoud). Daarnaast heeft het NMF ook geld nodig voor nieuw aan te
kopen instrumenten.
3) Waar komen de inkomsten van het NMF vandaan?
Het NMF heeft als vaste inkomstenbron alleen de inkomsten die gebruikers betalen voor de
bruikleen van instrumenten: dit is de zogenaamde bruikleenvergoeding. Maar de belangrijkste
overige inkomsten zijn inkomsten uit donaties.
4) De bruikleenvergoeding
De bruikleenvergoeding is opgebouwd uit twee onderdelen: a) collectiekosten, en b)
verzekeringskosten.
a) Collectiekosten
De collectiekosten zijn de kosten die het NMF maakt voor het verwerven, uitzetten en
beheren van de instrumenten en voor alle administratie. Deze kosten worden berekend door
het totale bedrag aan kosten te delen door het aantal instrumenten. Per instrument betaalt
iedere gebruiker hetzelfde bedrag, onafhankelijk van de waarde van het instrument.
b) Verzekeringskosten
De collectie muziekinstrumenten van het NMF is uiteraard verzekerd. Omdat het NMF zo’n
grote collectie bezit, is de te betalen verzekeringspremie de laagste in Nederland. De
gebruiker betaalt de premie plus afkoop eigen risico aan het NMF. Het NMF betaalt daarmee
de verzekeringsmaatschappij. De hoogte van de premie hangt af van de getaxeerde waarde
van het instrument.
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5) Korting voor gebruikers
Omdat het uitgangspunt van het NMF is musici te helpen, neemt het NMF het grootste deel
van de collectiekosten voor zijn eigen rekening. Op die manier blijft het bespelen van een
instrument uit de collectie van het NMF voor de gebruiker betaalbaar.
Het NMF geeft gebruikers een korting van 55% op de werkelijke collectiekosten.
6) Inkomsten uit donaties
Door de hoge korting die aan gebruikers verleend wordt, zijn de inkomsten uit de
bruikleenvergoeding van het NMF lang niet voldoende om de totale kosten voor het NMF te
dekken. Er kunnen daarvan al helemaal geen nieuwe instrumenten van worden gekocht. Het
NMF kan daarom alleen blijven functioneren door het aanboren van een andere
inkomstenbron. Dat zijn schenkingen van donateurs: die zijn verreweg de belangrijkste
inkomsten van het fonds.
Inkomsten van het NMF
- 20% van de inkomsten van het NMF komt uit de bruikleenvergoeding die musici betalen;
- 80% van de inkomsten van het NMF komt van donateurs.

7) Studentenkorting
Het NMF beschouwt iedere gebruiker die op 1 januari van het factuurjaar niet ouder is dan 27
jaar als student. Deze gebruikers krijgen een korting van 10% op de werkelijke
collectiekosten. Let op: deze korting geldt uitsluitend voor instrumenten en niet voor stokken
of accessoires!
8) Rekenbasis
Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw. Over de verzekeringsbijdragen wordt geen btw
gerekend. De bedragen zijn berekend op jaarbasis, met uitzondering van de
administratiekosten, die eenmalig of op weekbasis zijn. Het NMF behoudt zich het recht voor
om in specifieke gevallen het tarief van de bijdrage aan te passen. Tevens is het NMF
gerechtigd jaarlijks de tarieven aan te passen. Indien een instrument slechts een gedeelte van
het jaar ter beschikking van de bruiklener is gesteld, zal uitsluitend over de relevante periode
een bijdrage in rekening worden gebracht.
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