Reglement Kunstuitleen Utrecht particulieren
Kunstuitleen Utrecht geeft particulieren de mogelijkheid onder navolgende bepalingen een
abonnement af te sluiten waarmee een kunstwerk kan worden geleend. In dit reglement wordt
Kunstuitleen Utrecht 'bruikleengever' genoemd en de lener 'abonnee' .
Alle communicatie van Kunstuitleen Utrecht gaat via email. wij verzoeken u om deze reden altijd uw
juiste emailadres aan ons door te geven.
Abonneren en opzeggen
1.
Een abonnement kan op elk moment van het jaar worden aangegaan en wordt na het
eerste jaar automatisch verlengd. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.
2.
Voor het activeren van een abonnement kan men zich tijdens de openingsuren bij de
kunstuitleen aanmelden. Legitimatie (geldig paspoort of rijbewijs) en adreslegitimatie (bankafschrift)
is daarbij verplicht. Inschrijfformulieren zijn ook te downloaden op de website van Kunstuitleen
Utrecht. In het eerste jaar dat abonnee lid is, kan slechts 1 kunstwerk met een maximale waarde van
€ 750,- geleend worden.
3.
Het abonnement gaat in op de 1e van de lopende maand indien men zich aanmeldt vóór
de 16e van de maand en gaat in op de 1e van de volgende maand, indien men zich aanmeldt na
de 15e van de lopende maand.
4.
Betaling van het abonnementsgeld gaat via automatische incasso per kwartaal. Betalingen
in de kunstuitleen zijn uitsluitend mogelijk per pin.
5.
Het abonnement kan maandelijks schriftelijk of per email worden opgezegd, mits de
abonnee aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan en alle geleende kunstwerken op het
moment van opzegging zijn ingeleverd. Het is ook mogelijk op te zeggen aan de balie als u uw
kunstwerken terugbrengt.
Tarieven, inschrijfgeld en prijsindexering
6.

Tarieven zoals vermeld op de folder en op de website gelden per kunstwerk per maand.

7.
CJP, studentenpas en U-pas
Het abonnement voor CJP, studentenpas en U-pas geeft houders van een Cultureel Jongeren
Paspoort (CJP), studentenpas of U-pas recht op 25% korting op de tarieven zonder sparen. De
korting geldt voor de geldigheidsduur van de pas. De abonnee is zelf verantwoordelijk voor het
doorgeven van de gegevens van een nieuwe pas, anders stopt de korting. De CJP-pas of U-pas
moet altijd getoond worden bij het omruilen van een werk.
8.
Jeugd 4 tot 16 jaar
Het jeugdabonnement geeft kinderen van 4 tot 16 jaar recht op 25% korting op kunstwerken uit
categorie 1 (het goedkoopste tarief zonder sparen). Kunstwerken voor een jeugdabonnement
worden alleen uitgeleend wanneer het kind zelf het kunstwerk uitgekozen heeft. Bij inschrijving moet
één van de ouders zich legitimeren. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- maar hoeft niet betaald te
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worden wanneer de ouders al lid zijn van Kunstuitleen Utrecht. Nadat het kind 16 jaar is geworden,
wordt het jeugdabonnement automatisch omgezet naar een abonnement zonder korting.
9.
Inschrijfgeld
Bij inschrijving wordt eenmalig inschrijfgeld van € 5,- aan de abonnee in rekening gebracht. Het
inschrijfgeld is per pin te voldoen.
10.
Besteding spaartegoed
Het spaartegoed kan worden gebruikt bij Kunstuitleen Utrecht voor de aankoop van een kunstwerk,
een KunstKadoBon of een artikel uit de kunstwinkel. Bij opzegging van het abonnement wordt het
spaartegoed niet gerestitueerd. Opgebouwd spaartegoed vervalt aan Kunstuitleen Utrecht indien
het niet binnen 3 jaar na opzegging van het abonnement is besteed bij Kunstuitleen Utrecht.
11.
Prijsindexering
Kunstuitleen Utrecht mag jaarlijks de tarieven conform de prijsindexcijfers verhogen. Daarnaast
behoudt Kunstuitleen Utrecht zich het recht voor om in het geval van zwaarwegende economische
redenen de tarieven aan te passen.
Uitleentermijnen en omruil kunstwerk
12.
Een kunstwerk mag zo vaak gewisseld worden als gewenst. Na de leentermijn van een jaar,
wordt de leentermijn automatisch met een jaar verlengd, tenzij het kunstwerk gereserveerd is door
een andere lener. Indien bruikleengever daarom verzoekt, dient de abonnee het kunstwerk vóór
afloop van de maximale uitleentermijn in te leveren.
13.
Bij overschrijding van de maximum uitleentermijn als genoemd in art. 12 met meer dan een
maand, wordt de abonnee verplicht tot betaling van een boete van € 10,- per kunstwerk, per
maand. De kosten dienen per pin te worden voldaan.
14.
Bij omruil door een vertegenwoordiger van de abonnee dient deze met een volmacht de
bevoegdheid daartoe te kunnen aantonen.
15.
Omruil van een geleend kunstwerk kan slechts plaatsvinden mits de verschuldigde
abonnementsgelden zijn voldaan.
16.
Bij de mogelijkheid van verkoop of speciale expositie van een geleend kunstwerk is de
abonnee verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen en op het eerste verzoek van de
bruikleengever het kunstwerk in te leveren.
Aankoop van een kunstwerk
17.
De actuele verkoopwaarde van een kunstwerk is te vinden op de website of op aanvraag
bij de bruikleengever beschikbaar. De genoemde prijs op het uitleenformulier of op het kunstwerk is
onder voorbehoud.
18.

De bruikleengever heeft het recht kunstwerken niet voor verkoop beschikbaar te stellen.

De omgang met kunstwerken
19.
De abonnee dient zelf op adequate wijze het transport van en naar het adres van
bruikleengever te verzorgen. Het transport van kunstwerken geschiedt voor rekening en risico van
de abonnee.
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20.
Voor een veilig vervoer van kunstwerken is het gebruik van een speciale plastic hoes van
Kunstuitleen Utrecht verplicht. Deze beschermhoes wordt eenmalig gratis meegegeven aan nieuwe
abonnees en is meerdere malen te gebruiken. Heeft een abonnee geen beschermhoes bij zich bij
omruil van een kunstwerk, dan dient deze bij de balie aangeschaft te worden.
21.
De abonnee is verplicht goed voor een geleend kunstwerk te zorgen. Een kunstwerk mag
niet in de directe omgeving van een warmtebron of op een vochtige plaats worden geplaatst en
dient te worden beschermd tegen direct zonlicht.
22.

Het is de abonnee niet toegestaan het kunstwerk aan derden over te dragen.

Verzekering en aansprakelijkheid abonnee
23.
De abonnee is aansprakelijk voor elke vorm van schade aan een kunstwerk die veroorzaakt
is door een ondeugdelijke ophang- of plaatsingsmethode.
24.
De abonnee is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van een kunstwerk
hiervan onmiddellijk bruikleengever schriftelijk in kennis te stellen. In geval van diefstal van een
kunstwerk dient een bewijs van aangifte bij de politie overlegd te kunnen worden.
25.
Herstelwerkzaamheden of andere bewerkingen aan een kunstwerk mogen niet door de
abonnee of in diens opdracht door derden worden verricht.
26.
Het eigen risico per kunstwerk bedraagt € 125,-. De verzekering van Kunstuitleen Utrecht is
van toepassing op schades hoger dan het eigen risicodeel. Echter, wanneer een schade terug te
voeren is op nalatigheid van een lener zal deze geweigerd worden door de verzekering van
Kunstuitleen Utrecht en worden de totale kosten van de schade doorberekend aan de abonnee.
27.
Kosten van schade aan het inlijstwerk (lijst-, glas- en passe-partoutschade) ontstaan tijdens
de uitleenperiode, vallen niet onder de verzekering en zijn voor rekening van de abonnee. De
kosten dienen per pin aan de balie te worden voldaan.
28.
Kosten van schade aan eigendom van de abonnee, veroorzaakt door geleende
kunstwerken die van de muur of op andere wijze (om)vallen, kunnen niet op bruikleengever worden
verhaald.
Adreswijziging
29.
In geval van (e-mail)adreswijziging is de abonnee verplicht de bruikleengever hiervan
onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
30.
Het is niet toegestaan kunstwerken, zonder voorafgaande toestemming van de
bruikleengever, naar een ander adres over te brengen dan aan de bruikleengever bekend
gemaakt bij inschrijving als abonnee en/of laatst gemelde adreswijziging.
Nalatigheid
31.
Als de abonnee niet aan de betalingsverplichting voldoet, kan de bruikleengever de kunst
terugvorderen. Als niet aan deze oproep gehoor wordt gegeven, is abonnee in gebreke en doet
bruikleengever aangifte van verduistering.
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32.
Alle gerechtelijke kosten ontstaan door nalatigheid van de abonnee, in welke zin dan ook,
zullen op de abonnee worden verhaald.

De bruikleengever heeft het recht de voorwaarden van dit reglement en de daartoe behorende
abonnementsprijzen te wijzigen. Wijzigingen zullen tijdig bekend worden gemaakt. Wanneer de
abonnee daartegen binnen een maand geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, wordt deze
geacht daarmee in te stemmen. De bruikleengever heeft er recht op tot opzegging van het
abonnement over te gaan en geleende kunstwerken op te eisen indien de abonnee zich niet houdt
aan de bepalingen van het geldend reglement.
Utrecht, augustus 2016
Kunstuitleen Utrecht
St. Jacobsstraat 251
3511 BP Utrecht
030 - 2861980
info@kunstuitleenutrecht.nl
www.kunstuitleenutrecht.nl

Reglement Kunstuitleen Utrecht particulieren

4

