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RENT-TO-OWN PROGRAMMA

Telenn  
34 snaren, fluorcarbon snaren en nikkel omwonden bassnaren

140 e/maandelijkse afbetaling
Prijs incl. BTW  u 2200,00 
Subtotaal excl. BTW s 1818,18
BTW 21% s 381,82
Aanbetaling (1/3) s 733,33
Resterende bedrag (2/3) s 1466,67
Rente 5% over het resterende bedrag s 73,33
Totaal resterende bedrag inclusief rente s 1540,00 

Hout: massief esdoorn en beuk voor het corps,  
sparrenhout voor het klankbord
Lak: mahonie, kersenhout ,walnoot,  
naturel of ebben
Gedecoreerd klankbord (optioneel)
Hoogte:  132 cm (klauwpootjes)) 

146 cm (hoge pootjes)
Gewicht: 12 kg
Bereik:   34 snaren van A1 tot C34 waarvan; 

A1 tot F3: nylon voor darmbesnaarde harp, 
E4 tot D26: darmsnaren folk (light) 
C27 tot C34: bassnaren nikkel omwonden

Ontdek  
de nieuwe Telenn!

Droomharp gevonden? Vanaf nu is het mogelijk om je hakenharp in stappen te betalen via 
ons Rent-to-Own programma.
 
 · Het Rent-to-Own programma beslaat een periode van 12 maanden.
 · Aanbetaling bedraagt 1/3 van de prijs van de harp.
 · Het resterende bedrag plus 5% rente wordt in 11 maandelijkse termijnen betaald.
 · Na 1 jaar is de harp je eigendom.

Bel, mail of bezoek ons gerust wanneer je vragen hebt!
We staan je graag te woord.



Hermine
34 snaren, fluorcarbon snaren en nikkel 
omwonden bassnaren

140 e/maandelijkse afbetaling
Prijs incl. BTW  u 2200,00 
Subtotaal excl. BTW s 1818,18
BTW 21% s 381,82
Aanbetaling (1/3) s 733,33
Resterende bedrag (2/3) s 1466,67
Rente 5% over het resterende bedrag s 73,33
Totaal resterende bedrag inclusief rente s 1540,00 

Hout: massief esdoorn en beuk voor het corps,  
sparrenhout voor het klankbord
Lak: mahonie, kersenhout ,walnoot,  
naturel of ebben
Gedecoreerd klankbord (optioneel)
Hoogte:  121 cm (klauwpootjes) 

135 cm (hoge pootjes)
Gewicht: 11 kg
Bereik:  34 snaren van A1 tot C34 waarvan; 

A1 tot D26: Alliance © Folk gauge 
C27 tot C34: bassnaren nikkel omwonden

Isolde
38 snaren, fluorcarbon in folk of 
klassieke gauge en nikkel omwonden 
bassnaren

165,45 e/maandelijkse afbetaling
Prijs incl. BTW  u 2600,00 
Subtotaal excl. BTW s 2148,76
BTW 21% s 451,24
Aanbetaling (1/3) s 866,67
Resterende bedrag (2/3) s 1733,33
Rente 5% over het resterende bedrag s 86,67
Totaal resterende bedrag inclusief rente s 1819,99

Hout: massief esdoorn en beuk voor het corps,  
sparrenhout voor het klankbord
Lak: mahonie, kersenhout ,walnoot,  
naturel of ebben
Gedecoreerd klankbord (optioneel)
Hoogte: 140 cm
Gewicht: 13.5 kg
Bereik:  38 snaren van C00 tot A36 waarvan; 

C00 tot D26: Alliance © Folk gauge 
C27 tot A36: bassnaren nikkel omwonden

Mélusine
38 snaren, nylon snaren en nikkel 
omwonden bassnaren

159,09 e/maandelijkse afbetaling
Prijs incl. BTW  u 2500,00 
Subtotaal excl. BTW �s 2066,12 
BTW 21% s 433,88
Aanbetaling (1/3) s 833,33
Resterende bedrag (2/3) s 1666,67
Rente 5% over het resterende bedrag  s 83,33
Totaal resterende bedrag inclusief rente s 1750,00

Hout: massief esdoorn en beuk voor het corps,  
sparrenhout voor het klankbord
Lak: mahonie, kersenhout ,walnoot,  
naturel of ebben
Gedecoreerd klankbord (optioneel)
Hoogte:  121 cm (klauwpootjes) 

135 cm (hoge pootjes)
Gewicht: 11 kg
Bereik:  38 snaren van C00 tot A36 waarvan; 

C00 tot D26: Camac nylon snaren 
C27 tot A36: bassnaren nikkel omwonden

Korrigan
38 darmsnaren en nikkel omwonden 
bassnaren

171,82 e/maandelijkse afbetaling
Prijs incl. BTW  u 2700,00 
Subtotaal excl. BTW s 2231,40
BTW 21% s 468,60
Aanbetaling (1/3) s  900,00
Resterende bedrag (2/3) s 1800,00
Rente 5% over het resterende bedrag s 90,00
Totaal resterende bedrag inclusief rente s 1890,00

Hout: massief esdoorn en beuk voor het corps,  
sparrenhout voor het klankbord
Lak: mahonie, kersenhout ,walnoot,  
naturel of ebben
Gedecoreerd klankbord (optioneel)
Hoogte:  142 cm (klauwpootjes) 

156 cm (hoge pootjes)
Gewicht: 14 kg
Bereik:  38 snaren van C00 tot A36 waarvan; 

C00 tot F3: nylon voor darmbesnaarde harp 
E4 tot D26: darmsnaren, klassieke gauge 
C27 tot A36: bassnaren nikkel omwonden



Camac zet de toon aan het Rotterdamse Hofplein
In het hart van bruisend Rotterdam brengt Camac Harpen Nederland 

klank, kleur en sfeer. Langs de culturele as van Centraal Station naar 

Doelen en Codarts Hogeschool voor de Kunsten opent dit wereldmerk 

een harpcentrum met Parijse allure. Nieuw en uniek 

in Nederland! Op 200 vierkante meter expositieruimte kun je alle  

Camac harpen – van Bardic 22 tot Concert Grand – bewonderen, 

beluisteren, bespelen en beleven.

Meer dan een winkel
Het Rotterdamse Camac centrum is meer dan een winkel. Met vrijblijvende 

voorlichting, proefspelen, workshops, masterclasses en sprankelende harp-happenings.  

Voor professional en amateur, docerend of jong lerend, ervaren of (nog) niet-spelend. 

Harpiste en creatieve kracht achter 

dit initiatief Sabine Meijers: ‘Het is 

fantastisch dat Camac dit doet. We 

willen een gastvrij, laagdrempelig 

centrum zijn voor iedereen die de 

harp een warm hart toedraagt.’

Welkom!
dinsdag en donderdag 14u-19u; vrijdag 14u-21u; zaterdag 11u-17u

Weena 99 • Rotterdam

 Volg ons!
www.nl.camac-harps.com

www.facebook.com/camacharpennederland

Contact ons!
Weena 99 - 3013 CH Rotterdam

T. 010 230 60 90
E. nl@camac-harps.com


