
Huurvoorwaarden kunstuitleen (Kunstuitleen-Flevoland.nl)

• Opzegging van de overeenkomst is mogelijk per kwartaal en dient schriftelijk te geschieden. Restitutie van 

abonnementsgeld vindt niet plaats.

• De overeengekomen huurprijs per kwartaal dient vooruit te worden voldaan door betaling per kas of door 

storting op rekening nummer 8368071 t.n.v. Stichting Kunstuitleen Flevoland te Lelystad. Bij aanvang van de 

overeenkomst dient huur voor drie maanden en  € 5,00 administratiekosten te worden voldaan. 

• Bij betalingsachterstand kunnen nieuwe werken alleen worden gehuurd als de achterstand is voldaan.

• Werken worden alleen uitgegeven op vertoon van het deelnemersbewijs en na ondertekening van de 

deelnemer van een ontvangstbewijs. 

• Deelnemer heeft recht, afhankelijk van de gekozen bijdragen, een of meerdere werken te reserveren voor 

huur of koop. De reservering dient schriftelijk te worden vastgelegd. 

• De Kunstuitleen heeft het recht om tijdens de huurperiode een werk terug te nemen als de kunstenaar of 

eigenaar daarom vraagt.

• Als huurder in gebreke blijft werk(en) terug te bezorgen, heeft de Kunstuitleen het recht van de deelnemer de 

koopsom van het gehuurde te vorderen.

• Deelnemer dient zelf transport van het gehuurde werk te verzorgen, tenzij anders is afgesproken. 

• Deelnemer dient erop toe te zien dat werken niet op een warme of vochtige plaats worden bewaard en 

worden beschermd tegen direct zonlicht. 

• Lijsten en glaswerk vallen niet onder de verzekering van de Kunstuitleen. Beschadiging daarvan wordt 

hersteld op kosten van de deelnemer. Deelnemer dient bij beschadiging, vermissing of tenietgaan van het 

werk de Kunstuitleen daarvan op de hoogte te stellen. 

• Spaartegoed kan uitsluitend worden besteed voor aankoop bij de Kunstuitleen. 

• Na beëindiging van de overeenkomst dient het openstaande spaartegoed binnen 5 jaar te worden besteed. 

Na deze periode vervalt het tegoed aan de Kunstuitleen. 

• In beginsel kunnen alle werken waarover de Kunstuitleen beschikt worden verkocht. 

• Bij sommatie, in gebreke stelling, officieel exploot of een juridische procedure, is betrokken deelnemer 

verplicht de daarvoor gemaakte kosten te betalen. 

• Bij wanbetaling of schending van de geldende regels heeft het bestuur het recht deelnemer uit te sluiten van 

verdere deelname. 

• Wijziging van de voorwaarden kunnen door het bestuur voor 1 oktober van enig jaar worden aangebracht en 

zijn geldig vanaf 1 januari daaropvolgend.

• De Kunstuitleen vertegenwoordigt de kunstenaar met betrekking tot de in bruikleen of huur gegeven werken 

in en buiten rechte. 

• In alle gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur. 
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