
 

 

 

 

 

 

  



De Zingende Snaar  
Harpwinkel De Zingende Snaar heeft veel pedaal- en haakjesharpen op voorraad van 
verschillende harpbouwers. Elke bouwer heeft weer diverse modellen, dus u kunt bij 
ons uitgebreid harpen met elkaar vergelijken in prijs, uiterlijk, houtsoort en klank. 
Wij hebben altijd een voorraad van ongeveer 60 harpen staan. Nergens anders in 
Nederland is de keuze zo groot. Wij helpen u graag, we kunnen veel over de harpen 
vertellen en natuurlijk ook voor u spelen als u dat fijn vindt. 

Regelmatig hebben wij ook tweedehands harpen in de verkoop die door inruil zijn 
verkregen. Wij bemiddelen ook voor klanten die hun eigen harp willen verkopen. Op 
onze website kunt u van alle harpen een omschrijving lezen en de foto's bekijken. 
Heeft u nog vragen, bel ons gerust. 

Verhuur en huurkoop ook mogelijk: 
U kunt bij ons een nieuwe of gebruikte harp huren. Bij het huren van een nieuwe 
harp heeft u de optie deze harp aan te kopen. U kan dan (een deel van) de betaalde 
huur terugkrijgen. Veel harpen uit onze collectie zijn te huur. De minimale 
huurperiode bij een nieuwe harp is een half jaar. Bij een gebruikte harp is de huur 
en de borg die u moet betalen voor een huurharp wat lager. De minimale 
huurperiode bij een gebruikte harp is slechts één maand. Uitgebreide informatie 
over het huren van een harp kunt u op onze website vinden. 

Harpaccessoires: 
Natuurlijk bieden wij ook een ruim assortiment met accessoires voor harp te koop 
aan. Denkt u hierbij aan snaren, muziekstandaards, krukjes en harpbanken, 
harptrolleys, harphoezen, stemapparaten en versterkingsmogelijkheden. 

Bladmuziek: 
Onze collectie bladmuziek is zeer uitgebreid. Wij hebben bladmuziek voor 
haakjesharp en pedaalharp, voor beginners, maar ook voor gevorderden en 
professionals. Ook hebben wij muziek voor harp ensemble of voor harp met een 
melodie instrument. Op onze website vindt u van elk boek een omschrijving en een 
klein stukje muziek om een goede indruk te krijgen van het boek. Vaak staat er ook 
een geluidsfragment bij. 

Onderhoud harpen: 
Iedere harp heeft onderhoud nodig. Daarom kunt u ook voor het onderhouden en 
repareren van uw harp bij ons terecht. Ongeveer om de drie weken komt onze harp 
reparateur Jos van Zaane naar onze winkel. Zijn specialiteit is het nakijken, 
repareren en intoneren van haakjesharpen van alle merken. Drie a vier keer per jaar 
komt de technische man van Salvi en Lyon & Healy, meestal Davide Rosso, naar onze 
winkel voor het reviseren van Salvi en Lyon & Healy pedaalharpen en 
haakjesharpen. Wij kondigen altijd tijdig op onze website aan wanneer u onze 
reparateurs weer kan verwachten. Een afspraak maken is noodzakelijk.  

Welke harpmerken u bij ons kunt vinden:  

U vindt onze harpwinkel in een voormalig 
kerkgebouw aan het Koningin Elisabethplantsoen 
5a te Rhenen. De sfeer dat dit pand uitstraalt past 
precies bij onze harpwinkel. Het geeft ons ook de 
mogelijkheid om concerten, exposities en 
workshops te organiseren. U kunt zich abonneren 
op onze nieuwsbrief. Zodra wij leuke 
harpactiviteiten hebben brengen we u op de 
hoogte. 
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