
Hilversum, december 2006 

SBK Kunstuitleen Gooi en Eemland 
   
                             REGLEMENT HUUROVEREENKOMST KUNSTUITLEEN 
                                                     PARTICULIEREN/BEDRIJVEN 
 
 

Artikel 1 De huurovereenkomst 
1. De Kunstuitleen kent een huurovereenkomst met en zonder koop-

tegoed. Daarvoor worden verschillende, t.w. particuliere- en 
bedrijfstarieven gehanteerd. 

2. Aanmelding als huurder voor een of meerdere van deze huur-
overeenkomsten kan op elk willekeurig moment plaatsvinden. 

3. Wijziging van de huurovereenkomst is te allen tijde mogelijk, met 
uitzondering van het onder artikel 3 bepaalde. 

4. De aanmelding als huurder geschiedt door middel van een door de 
huurder in te vullen en te ondertekenen inschrijfformulier. De huur-
der ontvangt hiervan een exemplaar plus een kopie van de huur-
overneenkomst, tegen betaling van een inschrijfgeld van 5,00 euro 
voor een particulier tarief en 25,00 euro voor een bedrijfstarief. Bij 
aanmelding dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. 

 
Artikel 2 De betaling 
De huurvergoeding dient binnen twee weken na ontvangst van de 
factuur voldaan te worden. Gefactureerd wordt vier maal per jaar voor 
het als dan verlopen kwartaal. 
 
Artikel 3 Het kooptegoed 
1. Van de huurovereenkomsten met een kooptegoed wordt 50% van 

de huurvergoeding als kooptegoed op de naam van de betreffende 
huurder gereserveerd door de Kunstuitleen. 

2. Het kooptegoed kan door de huurder uitsluitend worden besteed 
voor het aankopen van kunstwerken waarover de Kunstuitleen de 
beschikking heeft. 

3. Na het beëindigen van de huurovereenkomst kan een eventueel 
aanwezig kooptegoed nog binnen een termijn van twee jaar worden 
besteed. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het kooptegoed 
aan de Kunstuitleen. 

4. De rente over de kooptegoeden komt ten goede aan de 
Kunstuitleen. 

 
Artikel 4 Huren en inleveren van kunstwerken 
1. Elke huurder heeft het recht een of meerdere kunstwerken te huren. 
2. Er kan alleen een nieuw kunstwerk worden meegenomen als aan 

de lopende verplichtingen is voldaan. 
3. De huurperiode is vastgesteld op maximaal zes maanden. 
4. De te huren kunstwerken worden door de Kunstuitleen afgegeven op 

vertoon van het inschrijvingsbewijs en/of het vorig ruilformulier en na 
ondertekening van een ontvangstbewijs door de huurder. 

5. Indien de huurder aan het einde van de huurperiode in gebreke blijft 
om de in huur ontvangen kunstwerken in te leveren, zal hem/haar 
een bedrag van 10,00 euro extra per volle maand per kunstwerk in 
rekening worden gebracht. Bovendien kunnen administratiekosten 
in rekening worden gebracht. 

6. De huurder verzorgt zelf op verantwoorde wijze het transport van de 
kunstwerken van en naar de Kunstuitleen. 

7. Zolang de gehuurde kunstwerken niet zijn terugontvangen door de 
Kunstuitleen lopen alle verplichtingen ingevolge de huurovereen-
komst door voor de (gewezen) huurder of diens rechtsopvolgers, 
zonder dat deze(n) enig recht aan de huurovereenkomst kan/ 
kunnen ontlenen. 

 
Artikel 5 Aansprakelijkheid 
1. De huurder is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren 

gaan van gehuurde kunstwerken de Kunstuitleen hiervan 
onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

2. De kunstwerken zijn verzekerd door de Kunstuitleen, met uit-
zondering van de glasschade, die voor rekening van de huurder is. 

3. De huurder wordt geacht de kunstwerken niet in directe nabij-
heid van een warmtebron of in een vochtige omgeving te 
plaatsen of te bewaren en ze buiten direct zonlicht te houden. 
Bij beschadiging van of grove onachtzaamheid ten aanzien van 
de kunstwerken is de huurder aansprakelijk voor de ontstane 
schade. 

4. Reproduceren, kopiëren en tentoonstellen van gehuurde 
kunstwerken is niet toegestaan, behoudens met schriftelijke 
toestemming van de Kunstuitleen. 

 
Artikel 6 De aankoop van kunstwerken 
1. Alle kunstwerken waarover de Kunstuitleen beschikt kunnen 

door de huurder worden gekocht, onder eventuele verrekening 
van het kooptegoed. 

2. De prijzen van de kunstwerken zijn op de achterkant daarvan 
aangebracht en zijn inclusief BTW en lijst. De prijs wordt 
vastgesteld door de kunstenaar en kan niet worden gewijzigd 
gedurende de verhuurperiode. 

 
Artikel 7 Beëindiging van de huurovereenkomst 
1. De huurovereenkomst eindigt door: 

- schriftelijke opzegging door de huurder met een opzegtermijn 
van een maand; 

- overlijden van de huurder; 
- faillissement, surseance van betaling of curatele van de 

huurder. 
2. Het bestuur van de Kunstuitleen is bevoegd een huurovereen-

komst eenzijdig op te zeggen indien de huurder in gebreke is 
gebleven met het inleveren van gehuurde kunstwerken of enige 
andere verplichting, dan wel met de betaling van de huur-
vergoeding, alsmede in geval van beschadiging van gehuurde 
of te huren kunstwerken. Ook is opzegging mogelijk indien de 
huurder gedurende drie jaar geen gebruik heeft gemaakt van 
zijn rechten uit deze overeenkomst 

3. Bij beëindiging van de huurovereenkomst is de huurder of diens 
rechtsopvolger verplicht de gehuurde kunstwerken onverwijld 
aan de Kunstuitleen terug te geven. In geval de huurder in 
gebreke is in het nakomen van deze verplichting wordt de 
Kunstuitleen bij deze gemachtigd het kunstwerk zelf terug te 
(doen) halen. 

 
Artikel 8 Diversen 
1. De huurder is verplicht de Kunstuitleen schriftelijk van 

adreswijzigingen in kennis te stellen. 
2. Indien de huurder na schriftelijke sommatie in gebreke blijft met 

het voldoen aan op hem/haar rustende financiële verplichtingen 
kan naast het nemen van in de wet toegestane maatregelen, 
verrekening met het kooptegoed (indien aanwezig) 
plaatsvinden. 

3. Alle kosten verbonden aan invordering, veroorzaakt door het in 
gebreke blijven van de huurder zijn voor rekening van de 
huurder. 

4. Door ondertekening van het inschrijvingsformulier verklaart de 
huurder zich met de bepalingen van dit reglement te verenigen. 

5. Wijzigingen die in dit reglement worden aangebracht, zullen aan 
alle huurders worden toegezonden. 


