Kunstverhuur
Naast aankopen is het ook mogelijk werk te huren.
Dit heeft een aantal voordelen:
• U hoeft niet in één keer de vraagprijs van het
schilderij te betalen.
• U schrijft zich zonder kosten in door middel van het
huurcontract.
• Wilt u toch na een aantal maanden iets anders aan
de muur kan dat. Het huurbedrag blijft staan en gaat
over op een ander werk in dezelfde prijsklasse.
• Wilt u na een tijd het werk toch liever kopen, dan
wordt het huurbedrag (als spaarbedrag) van de totale
prijs afgetrokken.
• Wilt u de eigenaar worden van het werk zonder een
groot bedrag uit te geven, huurt u iedere maand door,
en op een bepaald moment laat ik u weten, dat het
schilderij van u is!
Huurprijzen
* Schilderij van ong. 2000 euro
Huurbedrag per mnd. 45 euro
• Schilderij van ong. 1700 euro
Huurbedrag per mnd. 40 euro
* Schilderij van ong. 1000 - 1350 euro
Huurbedrag per mnd. 30 euro
Huurcontract
Kunstenaar
Naam
Adres
Plaats
T
M
Bankrekening
Huurder
Naam
Adres
Plaats
T
M

Louis I van der Linden
Frankenlaan 131
5037 KG Tilburg
+31 6 37 35 11 93
linli@home.nl
NL61ABNA0455152659
(Legitimatie d.m.v. geldig legitimatiebewijs vereist)
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

verklaren het volgende te zijn overeenkomen:
Kunstenaar verhuurt aan huurder ………..
kunstwerk(en) met een totale waarde van …………….
euro. Het werk wordt voor een minimale periode van 6
maanden voor een bedrag van ……….. per maand
gehuurd. Hierbij verplicht de huurder zich het
maandelijkse bedrag over te maken op de
bankrekening (d.m.v. automatisch overmaken) van de
kunstenaar. Bij een eventuele aankoop wordt het reeds
betaalde huurbedrag afgetrokken van de totaal prijs.

geven. De gehuurde kunstwerken mogen uitsluitend
gebruikt worden voor het doel waarvoor de werken
bestemd zijn. De kunstwerken hoeven niet te worden
schoongemaakt.
Schade of vermissing
De huurder is tot het moment dat het kunstwerk weer in
bezit is van de kunstenaar aansprakelijk voor eventuele
vermissing van het kunstwerk en voor alle schade, hoe
dan ook veroorzaakt, aan het kunstwerk, ongeacht of
deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming
of niet en door toedoen van derden of niet. In geval van
beschadiging of vermissing dient de huurder de
kunstenaar direct op de hoogte te stellen.
Bij aansprakelijkheid door schade of vermissing geldt
als waarde van het kunstwerk de vermelde
verkoopwaarde.
De kunstenaar houdt als maker, ook na verkoop,
uitdrukkelijk het auteursrecht op zijn kunstwerk. Dat
betekent o.a. dat het openbaar maken en/of (laten)
reproduceren van het kunstwerk op wat voor manier
dan ook, enkel mogelijk is na schriftelijke toestemming
van de kunstenaar.
Transport
De kunstenaar / huurder * is verantwoordelijk voor het
transport naar de huurder. Als de kunstenaar het
transport verzorgd worden hiervoor binnen een straal
van 15 km geen kosten in rekening gebracht. Buiten de
straal van 15 km wordt een bedrag van 0,45 euro per
km gerekend. Het transport naar de huurder vindt
plaats op ………………… (datum), tussen ……….. en
……………. uur.
De kunstenaar / huurder * is na afloop van de
huurperiode verantwoordelijk voor het transport naar
de kunstenaar, hetgeen voor rekening geschiedt van
kunstenaar / huurder *. Het transport vindt plaats op
een nader afgesproken tijdstip binnen drie weken na
afloop van de huur, tenzij de huurder het werk
inmiddels heeft aangekocht.
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend:
Kunstenaar
Plaats
Datum
Handtekening
Huurder
Plaats
Datum
Handtekening
• doorhalen wat niet van toepassing is

Gebruik
De huurder mag het kunstwerk niet aan derden
verhuren, in bruikleen geven of op andere wijze in bezit

