
Maene & Muziekeducatie ?!
wat kan Piano’s Maene voor u doen ? 

Muziekonderwijs is van onschatbare waarde. Het stimuleert de persoonlijke ontwikkeling en de creativi-
teit van studenten jong & oud, leert ons nieuwe muziek kennen en waarderen, brengt ons in contact met 
anderen om samen te musiceren en biedt ruimte voor artistieke expressie. 
Kortom, muziek en muziekonderwijs in het bijzonder, zijn essentieel voor onze samenleving. 
In het team van Piano’s Maene zitten talrijke pianisten. Velen onder hen hebben het belang van goed 
muziekonderwijs aan den lijve mogen ondervinden. We koesteren dezelfde liefde voor muziek en delen 
de wil voor een goed ontwikkeld en sterk ondersteund muziekeducatienetwerk. We zijn ervan overtuigd 
dat ook wij, Piano’s Maene, hiertoe een zinvolle bijdrage kunnen leveren. We delen graag onze kennis 
met u en uw studenten, en helpen graag om de best mogelijke oplossing uit te werken voor uw opera-
tionele uitdagingen. Om dit concreet te maken hebben we in deze folder een selectie gemaakt van de 
mogelijkheden. Zo hopen we scholen, leerkrachten én studenten de steun te geven die ze verdienen. 

Met muzikale groet,
Het Piano’s Maene-team

MEER INFO ? 
Wenst u meer gedetailleerde informatie? We helpen u graag persoonlijk verder ! Neem contact op met de 
filiaalverantwoordelijke van de dichtsbijzijnde Piano’s Maene vestiging : 

OOK VOOR UW STUDENTEN ! 
Ook voor uw studenten hebben we verschillende formules uitgewerkt. Zo kunnen ze van bij het begin van de 
opleiding een kwalitatief instrument in huis te halen. Een kwalitatieve piano kan reeds gehuurd worden vanaf 35 
euro per maand. Voor meer info verwijzen we graag naar onze specifieke folder voor studenten. Contacteer ons 
gerust om een pakket van deze folders te bekomen. 

EN NOG VEEL MEER...

Zelf een idee voor een mogelijke samenwerking? We 
staan altijd open voor nieuwe en creatieve ideeën! 

Je koopt je instrument, 
en geniet van de beste 
financiële voorwaarden.

De troeven van Piano’s Maene : 
l enorm aanbod in elke prijsklasse
l advies van vakspecialisten
l meer dan 75 jaar ervaring
l Maene kwaliteitsgarantie
l gratis servicepakket
l competitieve netto-prijzen
l mogelijkheid tot selectie
l financieringsmogelijkheden

De piano van je dromen 
gevonden, maar ...

De troeven van Piano’s Maene : 
l ook voor vleugelpiano’s
l spreiding over 50 maand zonder extra kosten
l gratis levering (gelijkvloers)
l opzegbaar
l duidelijk systeem, geen ingewikkelde 
  berekeningen of afkoopsommen op het einde

Je wenst nog niets 
definitiefs te beslissen ? 

Zeer recente instrumenten
Enkel kwaliteitsmerken
Grote voorraad, direct leverbaar
Gratis levering (gelijkvloers)
Na 6 maand al opzegbaar
Bij aankoop combinatie van  huurrecuperatie én 
korting

l

Risicoloos een kwaliteitspiano in huis voor jezelf, je  
zoon of dochter ? Kies voor ons huursysteem ! 

Je huurt een kwaliteitspiano uit onze grote 
verhuurvoorraad, digitaal of akoestisch. 
Je betaalt een vast huurbedrag per maand :
Digitale piano : € 35/45
Akoestische piano : € 55
Stil-akoestische piano : € 75 
Je kan huren zo lang je wil, minimaal een periode 
van 6 maand, daarna maandelijks opzegbaar.
Je kan tot 12 maanden huur recupereren bij 
aankoop van een piano nadien en krijgt daar 
bovenop nog aankoopkorting
Bovendien heb je bij ons bij je eventuele aankoop 
nadien een enorme keuze aan nieuwe en 
tweedehandse piano’s! Je kiest enkel uit de beste 
merken ! 

1
HUREN

2
HUUR-
KOPEN

Je wil toch nog geen grote risico’s nemen ? 
Je wil het instrument gespreid betalen ? Kies dan voor 
onze huurkoopformule !

Je kiest een piano uit ons grote aanbod nieuwe en 
tweedehandse piano’s, digitaal of akoestisch, met een 
catalogusprijs vanaf € 2.000 (digitaal) of vanaf € 3.500 
(akoestisch) tot € 12.500.
Je betaalt een maandelijkse huursom, gelijk aan 
1/50 ste van de catalogusprijs. Bijvoorbeeld : een 
piano met een catalogusprijs van € 4.000 kost 
maandelijks € 80.
Je huurt minimaal 18 maanden, maar kan daarna 
maandelijks beslissen om uit het systeem te stappen. 
De piano wordt dan gratis terug opgehaald. 
Indien je verder huurt, wordt de piano na 50 maanden 
jouw eigendom. Er is geen opleg of afkoopsom meer 
te betalen.  

3
KOPEN

Onze specialisten adviseren je graag bij het kiezen 
van het juiste instrument. Bij ons heb je een enorme 
keuze aan zowel nieuwe als tweedehandse piano’s. 

De beste merken onder 1 dak
Yamaha en Kawai : het  grootste en meest 
diverse aanbod in België
Doutreligne: ontwikkeld door Piano’s Maene,
de beste kwaliteits-prijsverhouding
Boston/Essex: een zinvolle investering, 
designed by Steinway & Sons
Digitale piano’s: het volledige aanbod van Roland, 
Kawai en Yamaha (Clavinova en Avant-Grand) 

Ook in het aboslute topsegment 
hebben we een ongeëvenaard aanbod : 
Steinway&Sons: exclusief invoerder voor België
Gerestaureerde “premium” tweedehands: 
Bechstein, Bösendorfer, Pleyel, Erard, Ibach,...

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Piano’s Maene is een familiebedrijf en sinds decennia een begrip bij muzikanten en pianisten. We zijn vaste leverancier voor heel wat muziekacademies, concerthuizen, muziekwedstrijden 
(denk maar aan de gerenommeerde Koningin Elisabethwedstrijd), TV-programma’s en pop- en jazzfestivals.  In ons atelier restaureren en bouwen we piano’s en historische klavierinstrumenten.  
Ook de beginnende pianist geniet onze speciale aandacht: onze huursystemen beperken het risico, onze vernieuwde Doutreligne piano’s bieden een ideale prijs-kwaliteitsverhouding en onze 
digitale piano-afdeling behoort tot de grootste van Europa.  Piano’s Maene helpt al meer dan 75 jaar pianisten (én hun ouders) met de keuze van het best passende instrument, 
en de best passende formule. Hieronder vind je onze 3 formules:

Ook voor vleugelpiano’s
Spreiding over 50 maanden zonder extra kosten
Gratis levering (gelijkvloers)
Opzegbaar
Duidelijk systeem, geen ingewikkelde berekeningen of 
afkoopsommen op het einde

Enorm aanbod in elke prijsklasse
Advies van vakspecialisten, 75 jaar ervaring
Maene kwaliteitsgarantie
Competitieve netto-prijzen
Mogelijkheid tot selectie
Financieringsmogelijkheden

Onze troeven : Onze troeven : Onze troeven :
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www.maene.be

Je hebt een piano nodig. Wat nu?
Op de binnenzijde van deze folder vind je meer info over onze drie 
formules.  Kies de formule die best bij je past! 

De ideale formule gevonden?  
Of misschien nog niet helemaal? Ook op internet vind je 
alleen maar verwarrende en tegenstrijdige informatie? 

Bezoek ons, en beleef piano’s!
Breng een vrijblijvend bezoek aan één van onze showrooms. 
Laat je er adviseren en inwijden in de wondere wereld 
van de piano, test en vergelijk instrumenten in elke prijsklasse 
en vooral: beleef piano’s !! 
Er is bovendien steeds een showroom dichtbij (zie achterkant folder).

familiebedrijf sinds 1938

Een piano nodig?

ONTDEK ONZE DIVERSE 
PROMOTIES : 

Huurpromotie
Wie een huurovereenkomst start in juni of juli, krijgt de piano 
onmiddellijk geleverd, maar betaalt pas vanaf September. 
Bovendien geniet je in dit geval van 6 extra maanden 
huurrrecuperatie (zie verder in deze folder).

Instrumenten aan uitzonderlijke voorwaarden
Ontdek de beste voorwaarden op modellen van zowel 
akoestische als digitale piano’s, in diverse prijsklassen.  Onder 
andere modellen van Doutreligne, Essex, Kawai, Yamaha, 
Roland, ...  Meer info op onze website ! 

Servicepakket bij akoestische piano’s
Gratis in hoogte verstelbare zitbank en gratis stembeurt bij je 
thuis 

Servicepakket bij digitale piano’s 
Gratis montage, gratis opleiding “Maene Digital Academy”  en 
bij sommige modellen ook gratis passende zitbank

“Maene Acoustic Bonus” bij aankoop digitale piano
Wie zijn digitale piano bij ons aankoopt krijgt een kortingsbon 
voor de latere aankoop van een akoestische piano

Meer info en voorwaarden vind je op onze website 
of in onze showrooms. 

Doorlopend open van 10 tot 
18 uur,  van dinsdag tot en 
met zaterdag. 
In september zijn we ook 
open op zondag!
Je wil ons bezoeken op een 
ander tijdstip ? Maak dan een 
telefonische afspraak. 

Of bestel rechtstreeks op 
onze webshop 
www.maene.be

Ontdek onze actuele 
promoties op onze website !  

Piano spelen hoe�  echt niet duur te zijn!

En voor hetzelfde geld 
heb je een kwaliteitsinstrument!

 

Digitale piano’s vanaf  € 449
Akoestische piano’s vanaf € 3.330

Huur je piano vanaf € 35 per maand
Huur je vleugel vanaf € 99 per maand

Tweedehands piano’s
 (5 jaar waarborg) vanaf € 1.250

Bezoek 
onze webshop

en bestel online
www.maene.be

Piano’s Maene is altijd dichtbij! 
5 showrooms én een webshop

Hoofdzetel RUISELEDE
Industriestraat 42
B8755 Ruiselede
+32 51 68 64 37

Piano’s Maene BRUSSEL
Argonnestraat 37

B1060 Brussel
+32 2 537 86 44

Piano’s Maene GENT
P. Van Reysschootlaan 2

B9051 Gent
+32 9 222 18 36

Piano’s Maene ANTWERPEN
Herentalsebaan 431
B2160 Wommelgem

+32 3 321 78 00

Piano’s Maene LIMBURG

Tot 30/08 : Steenweg 224
B3621 Rekem/Lanaken
Vanaf  31/08 : In onze 

de� nitieve locatie in de 
Kerk van Oud Rekem

Paterstraat 36, Oud-Rekem
+32 89 21 52 72

Piano’s Maene is 
Gebrevetteerd Ho everancier van België

Altijd op zondag open
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OPERATIONELE STEUN

Investeren of operationele kost? 
Hoe haalt u het meest uit uw beschikbare budget? 
En wat met onderhoud? We bieden heel wat aangepaste formules specifiek voor het muziekonderwijs: 

 HUUR EN LEASING VOOR KLAS- EN PODIUMINSTRUMENTEN
 Aangepaste huurformules voor de huur van buffetpiano’s, speciaal voor scholen, 
 inclusief transport en jaarlijks onderhoud. 
 Aangepaste leasingformules (operationele leasing) waarbij de investering gespreid wordt 
 over meerdere jaren met inbegrepen onderhoud. Bovendien is maatwerk mogelijk. 
 Huur en leasingmogelijkheden van Steinway piano’s.
 
 OPVOLGING EN ONDERHOUD VAN UW PIANOPATRIMONIUM
 Met 19 hoogopgeleide pianotechnici in dienst en een wereldvermaard atelier met bewezen mogelijkheid om  
 toppiano’s van A tot Z te bouwen, kunnen we een kwalitatieve en betrouwbare dienstverlening garanderen  
 (stemmen, herstellingen, restauraties, etc.). 
 Een volledig en gedetailleerd overzicht van al uw instrumenten is essentieel om uw patrimonium goed op te  
 volgen. Daarom bieden we de mogelijkheid om een inventaris te maken van uw pianopatrimonium. In het  
 verslag staan alle gegevens: leeftijd, staat, vrijblijvende adviezen, etc. Voorgestelde revisies of herstellingen  
 kunnen direct aan een prijs worden gekoppeld zodat u dit voorhanden heeft voor een eventuele begroting  
 van uw budget. 
 
 CONCERT RENTAL EN EVENTS SERVICE
 Een uitgebreid aanbod verhuurinstrumenten voor allerhande evenementen (akoestisch, digitaal, vleugel,   
 draagbaar, etc.)

HOE WERKT EEN PIANO ? 

Workshops rond pianotechniek en -bouw: Hoe werkt een 
piano? Wat zijn de technische verschillen? Kan ik zelf 
herstellingen uitvoeren? Hoe wordt een piano gestemd? 
Zelf eens een piano stemmen…? 

CONCERTEN, EXAMENS, OPTREDENS

Organiseer klasconcerten, examens, optredens, etc. 
in één van onze concertauditoria en profiteer van een 
unieke en motiverende setting. Concertinstrument van 
topniveau inbegrepen! Waarom niet een concert met 
twee piano’s? Locaties in Brussel, Antwerpen, Oud-
Rekem (kerk), Sint-Denijs-Westrem en Ruiselede. 

PIANO DISCOVERY TOUR

Ontdek nieuwe modellen en merken, test gratis nieu-
we piano’s in de eigen school met de Piano Discovery 
Tour. 

PIANOGESCHIEDENIS

Meer dan drie eeuwen klavierbouw live te bekijken, belu-
isteren en bespelen tijdens een geleid bezoek aan de rijke 
collectie nieuwe en historische instrumenten. De histor-
ische collectie telt meer dan 300 unieke instrumenten, 
waarvan velen gerestaureerd en bespeelbaar.

DE TIJD STAAT NIET STIL...

Digitale piano’s bieden heel wat mogelijkheden om met stu-
denten aan de slag te gaan, maar ook de akoestische piano’s 
blijven niet achter. Verschillende apps voor tablets, draadloze 
connectiviteit, automatisch partituren volgen, akoestische 
piano’s met de mogelijkheden van digitale piano’s, etc. Maak 
gebruik van onze opleidingen en u bent weer helemaal mee. 

OEFENLOKALEN MET PIANO

Verschillende studio’s en oefenruimtes beschikbaar 
voor repetities. 
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