Kunstuitleen Jos Klaver
LEENREGLEMENT

Leen-aanvraag
Uitleengever verstrekt een leenformulier dat door de deelnemer ingevuld moet worden. Daarbij
neemt de potentiële huurder van kunstwerken ook kennis van de leenvoorwaarden en waaraan hij
zich moet kunnen conformeren. Desgevraagd moet de aanvrager zich aanvullend kunnen
legitimeren.

Betaling
Er worden geen inschrijfkosten gerekend. Alleen voor daadwerkelijke uitleen wordt een vergoeding
gevraagd, vooraf te voldoen aan de hand van een toegezonden nota.
De hoogte van de huur per maand wordt als volgt berekend:
1 werk: 1.5% van de waarde; 2 of meer werken: 1% van de waarde.

Duur deelnemerschap en duur huur
Zodra de deelnemer wordt toegestaan werken te huren is dat, zonder opzegging, van onbeperkte
duur. Het staat de deelnemer vrij òf, wanneer en hoeveel werken worden gehuurd.
Een kunstwerk wordt minimaal een half jaar en maximaal één jaar te huur aangeboden.
Als een deelnemer zijn financiële verplichtingen niet na komt, heeft uitleengever het recht het
werk/de werken terug te vorderen en/of geen nieuw werk ter beschikking te stellen. Dit recht heeft
de uitleengever ook als de deelnemer zich op andere wijze nalatig toont. In voorkomend geval wordt
dan de deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd.
Bij opzegging van deelname door de deelnemer is de deelnemer verplicht de huurwerken die in zijn
bezit zijn voor het eind van de deelnameperiode ofwel huurtermijn in te leveren.

Kopen
Als deelnemer bestaat er gelegenheid tot koop tegen het volgende gereduceerde tarief:
1e koop: 10%; 2e koop 15%; 3e koop of meer: 20%.
Kopen met reductie kan na minimaal 1 jaar daadwerkelijke huur.

Beheer/schade/transport
Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij met zorgvuldigheid met de werken om gaat. Dit
betekent onder andere dat een werk niet in de directe nabijheid van een warmtebron, op een
vochtige plek of in direct zonlicht geplaatst mag worden.
Bij beschadiging, diefstal, vermissing stelt de deelnemer direct de uitleengever op de hoogte.
De deelnemer is aansprakelijk voor de schade aan, diefstal van, vermissing van of verloren gaan van
het werk tijdens de periode dat hij/zij als huurder het werk in zijn bezit heeft.
Huurder is niet gerechtigd het kunstwerk op een ander adres dan het eigen woonadres onder te
brengen, aan derden af te geven, tentoon te stellen, te reproduceren.
In geval van beslaglegging of faillissement is de huurder verplicht aan de beslag leggende
deurwaarder of aan de curator mee te delen dat het in zijn bezit zijnde kunstwerk(en) niet zijn
eigendom is met overlegging van de leenovereenkomst.

