
Verhuur en verkoop van
hedendaagse beeldende kunst aan

bedrijven en particulieren.

De spelregels
Bij uw aanmelding als lid van de Kunstuitleen 

Lelystad kunt u kiezen uit verschillende soorten 
abonnementen, met of zonder de opbouw van

een spaartegoed. 

U bepaalt zelf hoe lang u het geleende werk in huis 
wilt houden. Bijna alle kunstwerken zijn ook te koop. 

Uw opgebouwde spaartegoed kunt u bij ons besteden.

U betaalt 1,25% per maand van de waarde van het door 
u uitgezochte kunstwerk.

Voorbeeld: Bij een kunstwerk ter waade van € 500,- 
betaald u per maand € 6,25 (inclusief BTW).

HurenA

Huren en sparen
U betaalt 2% per maand van de waarde van het 
door u uitgezochte kunstwerk. Het spaartegoed kunt u 
bij aankoop van een kunstwerk later vrij besteden.

Voorbeeld: Bij een kunstwerk ter waarde van 
€ 500,- betaald u per maand € 10,- (inclusief BTW). 
Waarvan € 5,- bestemd voor de huur en € 5,- voor 
het spaartegoed.

B

Betalen in termijnen
U betaalt 10% per maand van de waarde van het door u 
uitgezochte kunstwerk. 

Voorbeeld: Bij een kunstwerk ter waarde van € 500,- 
bent u met een maandelijkse aflossing van € 50,- na tien 
maanden de gelukkige eigenaar van uw aankoop.

C

De Kunstuitleen galerie Art & leen
 

Gevestigd in de Kubus

Voor meer informatie over bereikbaarheid en openingstijden: 
Zie onze website: www.artleen.nl

KUNST 
maakt je vrolijk 

KUNST
inspireert

KUNST
verruimt je blik

KUNST 
is betaalbaar

Openingstijden
Woensdag van 12.00 - 16.00 uur 
Donderdag van 12.00 - 16.00 uur 
Vrijdag van 12.00 - 16.00 uur

Ook zijn we elke 1e zaterdag van de maand open.

Maak een afspraak of tijdens

Adres:  Agorabaan 3,  8224 JS Lelystad
Telefoon: 0320-246943 
E-mail: info@artleen.nl 



Regelmatig nieuwe aanwinsten
 

Art & Leen in Lelystad beschikt over een ruime 
collectie kunstwerken. U kunt deze huren, kopen of 

aanschaffen door te betalen in termijnen. Wilt u werk van een 
specifieke kunstenaar aanschaffen dan adviseren en 

bemiddelen wij u graag bij uw keuze.  

Wij volgen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de 
beeldende kunst. Ons aanbod is zeer veelzijdig 

en van hoge kwaliteit, zowel in stijl als in de toegepaste 
techniek: van figuratief tot abstract en van olieverf tot brons.
Onze collectie wordt doorlopend aangevuld en vernieuwd.

We nodigen u van harte uit om onze galerie/expositieruimte 
te bezoeken.

Geef uw bedrijf meer uitstraling
Een gerichte inzet van kunst draagt bij aan het imago van uw 
bedrijf. Art & Leen kan u helpen een representatieve collectie 

samen te stellen, die past bij uw bedrijf of instelling.

De flexibele mogelijkheden voor huur en koop 
vergemakkelijken uw keuze. 

Er is van ons uit een ‘full service’ mogelijk.
Graag geven onze medewerkers u volledige informatie.

Koop in onze galerie
Naast een keuze uit onze gangbare collectie kunt u diverse 

andere kunstwerken huren of kopen. 

Er is een ruime keuze aan tassen, assemblges, habitats,  
etsen, litho’s, beelden, keramiek, sieraden en glaswerk. 

Kunstkadobon 
Zoekt u een origineel cadeau of een 
relatiegeschenk, denk dan eens aan 

onze kunstkadobon. 
De bon is in elk gewenst bedrag 

leverbaar.

KUNSTKADOBON

WaardebonWaardebonWaardebonWaardebonWaardebon


