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1. Termijnen huur 

a. Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal 6 maanden. 

b. Een abonnement kan op iedere mogelijke datum worden aangegaan, en is geldig 

tot en met één maanden na de eerste van de volgende maand. Een evenredig 

deel van eerste maand wordt afgerekend. 

c. Het aangaan van een abonnement geschiedt, na legitimatie en door 

ondertekening van het verhuurcontract. 

d. Jongeren tot achttien jaar kunnen met schriftelijke toestemming en garantstelling 

van ouders c.q. verzorgers een abonnement aangaan. 

e. Het abonnement wordt na 6 maanden stilzwijgend omgezet naar een 

abonnement voor onbepaalde tijd, met opzegtermijn van één maand. 

f. Een abonnement eindigt door schriftelijke opzegging van het abonnement en 

door inlevering van het uitgeleende kunstwerk, uiterlijk de laatst geldende dag 

van het abonnement. 

 

2. Betaling en betalings methoden 

a. Betaling van het abonnement geschiedt bij voorkeur per automatische incasso 

op de eerste dag van elke maand. Bij andere betalingsmethodes wordt een 

administratietoeslag van €2.50 euro in rekening gebracht. Hierbij moet tenminste 

een half jaar vooruit worden betaald. 

 

3. Uitleen en inlevering van kunstwerken 

a. Een abonnement geeft recht op het in bruikleen hebben van één kunstwerk. 

b. De abonnee is gehouden het kunstwerk na beëindiging van het abonnement in 

de oorspronkelijke staat in te leveren bij de kunstuitleen. 

c. Indien de abonnee het kunstwerk niet tijdig inlevert zal de kunstuitleen na 

maximaal twee herinneringen genoodzaakt zijn het kunstwerk door middel van 

een procedure terug te vorderen of de abonnee tot betaling van de waarde van 

het kunstwerk te dwingen. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor 

rekening van de abonnee. 

d. Na drie maanden is het mogelijk het kunstwerk in te wisselen voor een kunstwerk 

van vergelijkbare waarde waarbij er een nieuw contract wordt afgesloten voor 6 

maanden. 

 

 

 

4. Behandeling van kunstwerken en transport 

a. De geleende werken dienen door de abonnee met de vereiste zorg te worden 

bewaard en behandeld, met het minst mogelijke risico op nadelige invloeden 



zoals te dicht bij een warmtebron, op een vochtige plaats, veel direct zonlicht, 

grote temperatuurswisselingen en dergelijke. 

b. De abonnee is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van de 

werken de kunstuitleen hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. 

c. De abonne is verplicht bij verhuizing de kunstuitleen hiervan onmiddelijk 

schriftelijk in kennis te stellen. 

d. Het is niet toegestaan om op eigen initiatief en/of zonder medeweten van de 

kunstuitleen, beschadigde kunstwerken te (laten) herstellen. 

e. De kunstuitleen stelt de abonnee aansprakelijk voor tijdens de uitleenperiode 

ontstane schade en eist hiervoor een schadevergoeding. Bij verwijtbare schade 

zullen de hieraan verbonden reparatiekosten aan de abonnee in rekening 

worden gebracht. De hoogte van het schadebedrag wordt door een door de 

kunstuitleen aangewezen expert vastgesteld. De eventuele kosten voor deze 

expert worden ook in rekening gebracht bij de abonnee. 

 

5. Verzekering 

a. De abonnee is zelf verantwoordelijk voor de benodigde verzekeringen (brand-

/waterschade, diefstal e.d.) op het adres waar de kunstwerken worden 

ondergebracht. 

 

7. Beeldrecht 

a. Reproduceren, fotograferen, kopiëren, en/of tentoonstellen van gehuurde werken 

is niet toegestaan, behoudens met schriftelijke toestemming van de kunstuitleen. 

 

8. overige bepalingen 

a. De abonnee is verplicht om een verandering in persoonlijke gegevens per 

omgaande schriftelijk te melden bij de kunstuitleen. 

b. De kunstuitleen heeft het recht om de tarieven en bepalingen uit dit reglement 

aan te passen na afloop van de initiele huurperiode. Deze aanpassingen dienen 

minimaal een maand voor de ingangsdatum bekend te worden gemaakt. 

c. Indien de abonnee zich niet houdt aan de bepalingen van dit reglement, heeft de 

kunstuitleen het recht tot eenzijdige en  directe opzegging van het abonnement 

en terugvordering van het geleende kunstwerk. Alle kosten verbonden aan 

terugvordering zijn voor rekening van de abonnee. 

d. Indien de abonnee klachten heeft over het gehuurde werk, dan dient de abonnee 

de kunstuitleen hiervan binnen 10 dagen na het ophalen van het werk in te 

lichten. Latere reclamaties worden niet in behandeling genomen en zijn voor 

risico van de abonnee. 


