VIOOLVERHUUR
Vioolbouwers verhuren een handgemaakte viool waarvan de waarde tussen de €600,- en €900,- ligt.

Naam vioolbouwer

Prijs per maand/ kwartaal/ half jaar

Adrian Martig**

€50,‐ per kwartaal

www.martigvioolservice.nl

Prijs
schoudersteun
€5,‐ eenmalig

Prijs hars

Verzekerd?

€5,‐
eenmalig

nee

Bij maandprijs
Inbegrepen.

Bij
maandprijs
Inbegrepen.

nee

Bij maandprijs
inbegrepen.

Bij
maandprijs
Inbegrepen.

nee

Garantie

Geld terug

verzendkosten Contact

3 jaar

30 dagen

Onder €100,‐:
€8,‐

Viool, snaren, strijkstok, kist voor een inclusieprijs per kwartaal.

www.schwarzvioolbouw.nl

€13,‐ per maand
Viool, snaren, strijkstok, kist, hars en schoudersteun voor een inclusieprijs per
maand.

1/16 tot en met 1/4 viool: €65,‐ per half jaar
1/2 tot en met 4/4 viool: €85,‐ per half jaar

www.vioolwinkel.nl

Viool, snaren, strijkstok, kist, hars en schoudersteun voor een inclusieprijs per

ARNHEM
Cattepoelseweg
364, 6815 CL
Arnhem,
026 445 4489

Opzegtermijn: ?

Augusteijn*
Instrumenten

ARNHEM
Josef Israelslaan
127 6813 JD
Arnhem,
026 3518773

Opzeg termijn per direct.

Schwartz*

Contact

NIJMEGEN
Begijnenstraat
48, 6511WP
Nijmegen
024-3236653

half jaar.
Opzegtermijn: ?

VIOOLVERKOOP
Naam webwinkel

Prijs van de fabrieksviool van het merk STAGG
Uitstekende kwaliteit -prijs verhouding.
Inclusief: viool, snaren, strijkstok, hars en kist.

Thomann.de

1/8: € 69,‐

De beste online muziekwinkel
en het goedkoopst.
Een Stagg viool kost in de
winkel ongeveer €125,‐.

http://www.thomann.de/nl/stagg_vn18_violin_set.htm

1/4: € 69,‐
http://www.thomann.de/nl/stagg_vn14_violinset.htm

1/2: € 69,‐
http://www.thomann.de/nl/stagg_vn_1_2_violinset.htm

3/4: € 72,‐
http://www.thomann.de/nl/stagg_vn34_violinset.htm

4/4: € 77,‐
http://www.thomann.de/nl/stagg_vn_4_4_violinset.htm

Kijk op internet

SCHOUDERSTEUN
Naam webwinkel

Prijs van de schoudersteun van het merk Wolf

Garantie

Geld terug

verzendkosten Contact

3 jaar

30 dagen

Onder €100,‐:
€8,‐

Garantie

Geld terug

verzendkosten Contact

3 jaar

30 dagen

Onder €100,‐:
€8,‐

Uitstekende kwaliteit -prijs verhouding. Neem geen andere steun!

Thomann.de
De beste online muziekwinkel
en het goedkoopst.

Schoudersteun
Noodzakelijk. De Wolf steun gaat jaren mee en is precies afstelbaar op het
eigen lichaam. De steun is uitschuifbaar voor een grotere maat viool.

Kijk op internet

1/16 ‐ 1/8: € 24,90
http://www.thomann.de/nl/wolf_forte_secondo_1_8_1_16_bk.htm

1/4 ‐ 1/2: € 24,90
http://www.thomann.de/nl/gewa_schulterstuetze_433460.htm

3/4 ‐ 4/4: € 24,90
http://www.thomann.de/nl/gewa_schulterstuetze_433450.htm

MUZIEKSTANDAARD
Naam webwinkel

Prijs van de muziekstandaard van het merk THOMANN
Uitstekende kwaliteit -prijs verhouding.

Thomann.de
De beste online muziekwinkel
en het goedkoopst.

Thomann Music Stand Aluminium Black
Prijs: €12,90
Dit is een hele lichte standaard (aluminium). Sterk en gemakkelijk om mee te
nemen als je gaat samenspelen of een uitvoering hebt. Link:
http://www.thomann.de/nl/thomann_notenstaender_aluminium_schwarz.htm

Kijk op internet

ADVIES BIJ HET KOPEN
Marktplaats; Koop geen viool op marktplaats! Het is niet in te schatten wat de werkelijke waarde is van een viool. Daarnaast moet er vrijwel altijd iets aan een viool worden gedaan door een
vioolbouwer. De prijs die betaald wordt voor een reparatie overstijgt vaak de prijs die je op marktplaats hebt betaald!
Leonardo's en Ashton violen; Ronduit hele slechte fabrieksviolen. Zoek op google en je vindt natuurlijk een leverancier. Let op: dit zijn vaak tussenpersonen met weinig kennis van zaken. De prijs ligt
daarbij ook hoger dan de prijs voor de STAGG‐viool.
Eilandmuziek; Grote en goede muziekzaak in Arnhem. De prijzen zijn alleen veel duurder dan bij een webwinkel. Voordeel is weer dat je bij Eilandmuziek een goede service krijgt. Waak er wel voor dat
een instrument bestellen bij een winkel een veel langere wachttijd heeft. Instrumenten, vooral de kleine maten zoals 1/8 of 1/4 zijn niet op voorraand in de winkel. Winkels bestellen jouw instrument pas
wanneer er andere klanten zijn die hetzelfde product bestellen. De andere muziekwinkels verkopen geen violen wel muziekstandaards. Contactgegevens Eilandmuziek Wilhelminastraat 44, Arnhem, 026
3511632, www.eilandmuziek.nl/
The music House Scharrenberg (Steenstraat): Zij hebben een onduidelijke website maar verkopen muziekstandaards.Geen violen of schoudersteunen. http://www.scharrenberg.eu/
Strijkstokkenmaker Henk te Hietbrink: (informatie voor leerlingen die een waardevolle handgemaakte stok hebben) Adres: Megenstraat 37, 6824 AH Arnhem, 026 ‐ 443 13 41
http://www.tehietbrinkbows.nl/welkom‐bij‐henk‐te‐hietbrink‐strijkstokkenmaker
Het is mogelijk als iedereen bij Thomann.de de spullen wil kopen, dat ik de bestelling opneem. Vooraf moet het bedrag echter uiterlijk zijn overgemaakt op vrijdag 16 augustus 2013 op
rekeningnummer 7264785 van de ING bank t.n.v. Cultuurxl in Arnhem ondervermelding van 'bestelling ‐ de naam van uw kind ‐ en vioolproducten. Voorbeeld: 'bestelling Asme vioolproducten'. Per
e‐mail ontvang ik graag welke producten u precies wilt bestellen. Dit kan gestuurd worden naar: info@kunstenmuziekschoolarnhem.nl. Is de betaling niet binnen? Dan kan ik geen bestelling doen.

