
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT BEDRIJVEN 

Kunstuitleen Utrecht Bedrijven  

geeft bedrijven de mogelijkheid  

onder navolgende bepalingen  

kunst te huren.  

In dit reglement wordt Kunstuitleen  

Utrecht Bedrijven 'bruikleengever' 

genoemd en het bedrijf 'klant'.  

 

 

 

 

Inschrijven en opzeggen 

1.   Een inschrijving geeft recht op het lenen van één of meer kunstwerken per     

      twaalf maanden. 

2.  Het lenen kan op elk moment van het jaar ingaan en loopt tot dezelfde   

      datum van het volgend jaar. 

3.   Bij de inschrijving of jaarlijkse wissel is het advies bij het samenstellen van een collectie 

      inbegrepen evenals documentatie over de kunstenaars van wie werk in het bedrijf is  

      geplaatst. 

4.   Opzegging dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk drie maanden voor afloop van 

  de huurperiode. Bij beëindiging van het contract worden transportkosten voor 

  het ophalen van de kunstwerken in rekening gebracht. 

5.   De klant mag ook zelf kunstwerken uitzoeken en zelf voor het transport 

  zorgen of de kunstwerken kunnen worden bezorgd tegen transportkosten.  

 

Betaling  

6.   Bij de inschrijving ontvangt de klant een factuur met de  huurkosten + servicekosten op     

  jaarbasis. Deze factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. 

7.   Indien gedurende de huurperiode een geleend kunstwerk aan de 

bruikleengever wordt geretourneerd vervalt de bruikleenovereenkomst van dit kunstwerk 

maar de betaalde huur wordt niet gerestitueerd. 

 

Huurtarief 

8.  De huurprijs staat gelijk aan 1,6 % van de waarde van het werk per maand met een       

minimumtarief van € 6,75 excl. BTW per maand.  
9. Als de klant kiest voor kunst lenen met spaartegoed betaalt de klant 3 % van de waarde 
van het werk excl. BTW per maand. Hiervan is 2 % spaardeel en 1% leendeel. 
Eventueel opgebouwd spaartegoed kan worden gebruikt bij Kunstuitleen Utrecht voor de      
aankoop van een kunstwerk of artikelen uit de kunstwinkel. Bij opzegging wordt het 
spaartegoed niet gerestitueerd en vervalt twee jaar na opzegdatum aan Kunstuitleen 
Utrecht. 
 

Uitleentermijn en omruil van kunstwerken 

10. De kunstwerken worden in principe voor een periode van twaalf maanden geleend.    

 Daarna vindt een wisseling van de werken plaats, die de bruikleengever - in overleg –    

verzorgt. Verlenging van de uitleentermijn van dezelfde kunstwerken is mogelijk. 

 

Transport kunstwerken 

11.  Kunstuitleen Utrecht Bedrijven verzorgt het transport van de kunstwerken. Het transport  

       geschiedt voor risico van de bruikleengever. 

12.  De transportkosten zijn voor rekening van de klant.  

 

 

 



 
 

De omgang met kunstwerken 

13.  De klant is verplicht goed voor een geleend kunstwerk te zorgen. 

14.  Tijdens de huurperiode zijn de kunstwerken verzekerd door Kunstuitleen Utrecht                

       Bedrijven. Per schadegeval aan het kunstwerk zelf geldt een eigen risico van € 250,- voor  

       de klant.   

15.  De klant is verplicht bij beschadiging of vermissing van een kunstwerk de   

  bruikleengever hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. In geval van  diefstal van een  

kunstwerk dient een bewijs van aangifte van de politie overlegd te kunnen worden. 

16.  Herstelwerkzaamheden of andere bewerkingen aan een kunstwerk mogen niet door de 

       klant of in diens opdracht door derden worden verricht.  

17.  Kosten van schade aan eigendom van de klant, veroorzaakt door geleende kunstwerken 

die van de muur vallen of op andere wijze schade veroorzaken, kunnen niet op de 

bruikleengever worden verhaald. 

18.  De kunstwerken blijven te allen tijde eigendom van de bruikleengever. 

 

Adreswijziging 

19.  In geval van adreswijziging is de klant verplicht de bruikleengever hiervan 

       schriftelijk in kennis te stellen. 

20.  Het is niet toegestaan kunstwerken, zonder voorafgaande toestemming van de 

       bruikleengever, naar een ander adres over te brengen dan aan de 

       bruikleengever bekend gemaakt is bij inschrijving als klant en/of laatst gemelde  

       adreswijziging. 

21.  Het is de klant niet toegestaan kunstwerken aan derden over te dragen, dan wel in 

 bruikleen of in bewaring aan derden te geven. 

 

Koop van een kunstwerk 

22.   De meeste kunstwerken zijn te koop. De verkoopwaarde is onder voorbehoud.      

   

Nalatigheid 

23.  Alle gerechtelijke kosten, ontstaan door nalatigheid van de klant, in welke zin dan 

 ook, zullen op de klant worden verhaald. 

 

De bruikleengever heeft het recht de voorwaarden van dit reglement te wijzigen. Wijzigingen 

zullen tijdig bekend worden gemaakt. Wanneer de klant daartegen binnen 1 maand geen 

schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, wordt hij geacht daarmee in te stemmen. De 

bruikleengever heeft het recht tot opzegging van het contract over te gaan en uitgeleende 

kunstwerken op te eisen indien de klant zich niet houdt aan de bepalingen van het 

geldende reglement. 

 

 

Kunstuitleen Utrecht Bedrijven 

November 2018 


