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Artikel 1: Inschrijven
Het huren en aankopen van een kunstwerk is uitsluitend mogelijk na het betalen, eenmalig, van een inschrijfgeld van
€ 12,- voor particulieren en € 36,- voor bedrijven. Huurkosten zijn verschuldigd vanaf de dag van ingang van de huurtermijn.

Artikel 2: Huurprijs
Het tarief voor het huren van een kunstwerk wordt bepaald door de waarde van het desbetreffende object.
Er zijn drie prijsklassen:
A: met een huurprijs van € 30,- per 6 maanden voor werken met een waarde tot en met € 500,-.
B: met een huurprijs van € 60,- per 6 maanden voor werken met een waarde tot en met € 1000,-.
C: met een huurprijs van € 90,- per 6 maanden voor werken met een waarde boven € 1000,-.

Artikel 3: Huurtermijn
Kunstwerken kunnen gehuurd worden voor een periode van zes of twaalf maanden. Na een huurperiode van maximaal 1 jaar
is het mogelijk het kunstwerk aan te schaffen; huurders hebben daarbij het eerste recht van aankoop.
De wens om de huurtermijn te verlengen of het gehuurde te willen kopen moet 5 dagen voor het verlopen van het huurtermijn,
schriftelijk (e-mail) bij de KunstUitleen Zoeterwoude kenbaar gemaakt worden.

Artikel 4: Plaats kunstwerk
Het gehuurde kunstwerk dient gedurende de huurtermijn aanwezig te zijn op het door de huurder opgegeven adres. Een
tijdelijk verblijf elders is alleen toegestaan met uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de KunstUitleen Zoeterwoude.

Artikel 5: Legitimatie
Huurders die gebruik willen maken van de diensten van de KunstUitleen Zoeterwoude moeten zich, desgevraagd, kunnen
legitimeren.

Artikel 6: Schademelding
Het is de verantwoordelijkheid van de huurder dat het gehuurde kunstwerk in goede staat wordt terugbezorgd bij de
KunstUitleen Zoeterwoude. Eventuele schade aan het kunstwerk of vermissing daarvan moet terstond gemeld worden
aan de KunstUitleen Zoeterwoude. Bij vermissing van het gehuurde moet er tevens aangifte gedaan worden.
Eventuele uit de inhoud van dit artikel voortvloeiende kosten waaronder het eigen risico van de verzekering, komen voor
rekening van de huurder.

Artikel 7: Transport
De huurder draagt zelf het risico voor transport van en naar de KunstUitleen Zoeterwoude.

Artikel 8: Aankoop
Huurders kunnen na de huurperiode het kunstwerk aankopen. Van de reeds betaalde huurprijs wordt 75% in mindering
gebracht op de aanschafprijs. Indien een andere dan de huidige huurder het desbetreffende werk wil aankopen zal de huurder
daaraan, in overleg, moeten meewerken.

Artikel 9: Adreswijziging
Huurders dienen adreswijzigingen tijdig, schriftelijk (e-mail) door te geven aan de KunstUitleen Zoeterwoude.

Artikel 10: Verkoopprijzen
De verkoopprijzen van de werken in de collectie van de KunstUitleen Zoeterwoude zijn vastgesteld door de deelnemende
kunstenaars, de stichting kan hierin niet bemiddelen.
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