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INTRODUCTIE  

Drumlease is een service waarbij je super eenvoudig een refurbished elektrisch of akoestisch drumstel 

kunt leasen. Altijd voor een scherpe prijs en met de beste service. Na 6 maanden kun je kiezen om het 

drumstel met korting te kopen, of lekker door te blijven leasen! Kies je drumstel op www.drumlease.nl, 

neem contact met ons op en ontvang het drumstel vaak al binnen een week. Leasen kan bij drumlease al 

vanaf €30,- per maand! 

 

CONTACT INFORMATIE 

Martijn Peerdeman 

Stuur een appje: 06-13173817 

Mail naar: info@drumlease.nl 

  

http://www.drumlease.nl/


ONZE WAARDEN 

Bij Drumlease staan we voor kwaliteit, service, een goede prijs en duurzaamheid. Hieronder is te lezen wat 

je op elk van deze vlakken van ons kunt verwachten. 

KWALITEIT 

Om goede kwaliteit te bieden, werkt Drumlease alleen met gerenommeerde merken zoals bijvoorbeeld; 

Roland, Yamaha, Tama, Pearl, Sonor, etc. De drumstellen worden compleet gerefurbished, waarbij we het 

elk onderdeeltje uit elkaar halen. Vervolgens worden deze geïnspecteerd, schoongemaakt en waar nodig 

vervangen. Het drumstel kunnen we hierdoor terug brengen naar een zo goed als nieuwe staat.  

SERVICE 

Drumlease biedt de beste service, zodat je je nergens meer zorgen om hoeft te maken. Wij kunnen het 

drumstel bij je thuis instaleren en perfect afstellen op de gebruiker. Zo weet je zeker dat alles goed staat 

en voorkom je blessures. Ook heb je hierbij de mogelijkheid om al je vragen stellen over het drumstel, 

zodat je onbezorgd aan de slag kan. Mocht er onverhoopt toch iets zijn met het drumstel, dan zullen wij 

dit natuurlijk zo snel mogelijk voor je oplossen. 

GOEDE PRIJS  

Bij Drumlease ben je gegarandeerd van een goede prijs. De aanschaf van een elektronisch drumstel of 

akoestisch drumstel met bekkens, pedalen en een kruk kost al snel meer dan €500,-. Doordat wij lage 

marges hanteren, kunnen wij het maandtarief laag houden. Hierdoor wordt drummen voor iedereen 

toegankelijk. 

DUURZAAM 

Drumlease is de meest duurzame manier van drummen. Wij kopen gebruikte drumstellen in van 

kwaliteitsmerken en refurbishen deze volledig, zodat ze weer in nieuwstaat verkeren. Hierdoor hoeven er 

geen nieuwe drumstellen geproduceerd en getransporteerd te worden uit verre landen. Daarmee 

verminderen we uitstoot, verpakkingsmaterialen, etc. Naast ons duurzame concept zijn we actief bezig 

met het vermijden van plastic en werken we uitsluitend met duurzame materialen en middelen. Hiermee 

proberen we onze voetafdruk op de aarde te verkleinen.  

  



SERVICES 

LEASE EEN AKOESTISCH OF ELEKTRISCH DRUMSTEL 

VANAF €30,- PER MAAND 

Het leasen van een drumstel is heel eenvoudig! Kies je drumstel op www.drumlease.nl, neem contact met 

ons op en ontvang het drumstel vaak al binnen een week. Wij kunnen het drumstel bezorgen (zie bezorg 

en installatie service) of je kunt het drumstel ophalen in Alkmaar of Driehuis. Na minimaal 6 maanden kun 

je kiezen om  het drumstel te kopen. Hierbij krijg je de helft van het tot dan toe betaalde huurbedrag 

terug als korting* op de aankoop. (*de maximale korting bedraagt 50% van de marktwaarde) 

Voorbeeld: 
Je leaset drumstel X (marktwaarde €350,-) voor €30,- per maand. 
Het betaalde huurbedrag na 6 maanden is dan €180,-. 
De korting is dan 180/2= €90,-. 
Je kunt het drumstel dan na 6 maanden voor 350-90= €260,- overnemen. 

Natuurlijk kun je ook gewoon lekker verder blijven leasen zo lang je wilt! 

 

BEZORG EN INSTALLATIE SERVICE (OPTIONEEL) 

EENMALIG €50,- 

Een verkeerde houding door het niet goed afstellen van het drumstel kan tot blessures leiden. Kiest u voor 

de bezorg en installatie service, dan komen wij het drumstel bij je thuis bezorgen en stellen wij het 

volledig ergonomisch op de gebruiker af. Zo weet je zeker dat alle onderdelen optimaal staan. Daarnaast 

leggen we precies uit hoe het drumstel werkt en kun je al je vragen stellen. Als je voor de bezorg en 

installatie service kiest, halen wij na het beëindigen van het abonnement het drumstel tevens kosteloos 

op. 

 

STEM EN VEL VERVANG SERVICE (VOOR NIET-DRUMLEASE DRUMSTELLEN) 

€50,- EXCLUSIEF KOSTEN DRUMVELLEN 

Wist je dat drumvellen minimaal iedere paar jaar vervangen moeten worden? Niet alleen wanneer er 

deukjes in zitten, maar ook als het vel er nog glad uit ziet. Door uitdroging van het vel verdwijnt de rek 

geleidelijk. Hierdoor gaat het drumstel steeds slechter klinken na loop van tijd. Wanneer je voor deze 

service kiest, komen we bij je langs om de nodige vellen te vervangen en stemmen we jouw drumstel 

weer perfect, zodat hij optimaal klinkt. 

http://www.drumlease.nl/


ALGEMENE VOORWAARDEN 

• Het abonnement start op de dag van aflevering en heeft een minimale duur van 6 maanden. 

• Opzeggen dient minimaal 2 weken voor de volgende betalingsdag plaats te vinden.   

• Bij opzegging dient het drumstel in dezelfde staat ingeleverd te worden als hij afgeleverd is. Lichte 

gebruikssporen op de vellen worden hierbij niet meegerekend. 

• Indien gekozen wordt voor de bezorg- en installatie service wordt het drumstel kosteloos 

opgehaald na opzegging van het abonnement. 

• Indien niet gekozen wordt voor de bezorg- en installatie service dient bij opzegging van het 

abonnement, het drumstel uiterlijk op de eerstvolgende betaaldatum ingeleverd te zijn. 

• Onderdelen die door een fabrieksfout stuk gaan worden kosteloos vervangen.  

• Onderdelen die stuk gaan door het toedoen van abonnementhouder of derden worden door 

Drumlease in rekening gebracht. 

• Drumlease is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik. (mail naar info@drumlease.nl voor 

meer informatie over de mogelijkheden voor bedrijven) 
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