VERHUUR VAN STRIJKINSTRUMENTEN

B

ij Contrada Musica vioolbouwers Amersfoort kunt u terecht voor het huren van
een goede viool, alt of cello. Voor iedere klant hebben wij niet alleen het juiste
instrument, maar ook de juiste adviezen.

In onze ruime en rustige showroom kunt u zonder haast uw keuze maken uit ons grote
assortiment strijkinstrumenten en strijkstokken. Alle kindermaten zijn beschikbaar, ook
kinderalten!
Kan dat: een uitstekend instrument, bij een echte vakman tegen een redelijk tarief ?
Jazeker, kijkt u maar:

Tarieven
Viool

€ 180,00 per jaar

of

€ 45,00 per kwartaal

Alt

€ 200,00 per jaar

of

€ 50,00 per kwartaal

Cello

€ 360,00 per jaar

of

€ 90,00 per kwartaal

Borg

€ 90,00 eenmalig (viool/alt/cello)

Dus géén hoge maandpercentages of dure huurkoopconstructies, maar wél een uitstekend
instrument én vakkundig afgesteld. De kosten kunt u spreiden door in vier termijnen te
betalen (machtiging incasso).
Wisseling van maat: kan op elk gewenst moment gedurende het jaar. De instrumenten
komen in solide kisten of hoezen (celli) met rugbanden (rugzaksysteem). Tarieven zijn
voor alle maten gelijk.

Aankoop
Bevalt het gehuurde instrument zo goed dat u deze graag wilt aankopen? Neem dan
notitie van het volgende:



u kunt de betaalde huur van één jaar als korting krijgen bij aanschaf van een
instrument;
de keuze hoeft niet te vallen op het gehuurde instrument, het kan ook een ander
instrument uit de collectie zijn.

Kinder-alten
Voor de jeugdige altliefhebbers hebben wij iets bijzonders: wij hanteren een speciale
ombouwmethode waardoor óók kleine violen een prachtige altklank kunnen
voortbrengen! De instrumenten zijn te huur in de maten : 1/8,1/4,1/2, 3/4.

Bel ons voor een afspraak: 033 - 46 181 74.
Of stuur een e-mail: jvr@contradamusica.nl.
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