VOORWAARDEN, NOVEMBER 2015
KUNST HUREN BIJ GEA ZWART / WWW.GEAZWART.NL
WAAROM HUREN BIJ GEA ZWART ZELF?
Het is persoonlijk, er is keus en een goed gesprek krijg je erbij.
Een prachtige manier voor een tijdelijke inrichting, voor afwisseling aan de muur of om uit te proberen
voordat men koopt. Het verplicht tot niets. Als aanvulling op mijn exposities bied ik dit aan sinds maart 2015.
KEUZE
In de webshop op www.geazwart.nl staan kunstwerken met huurprijs genoemd. Het aanbod wisselt
regelmatig. Een enkel stuk, groot of klein, een serie …Voor elk wat wils. Kijk ook gerust verder op de website
of in het atelier. Mits beschikbaar, zijn deze kunstwerken ook te huur. Prijzen zijn op te vragen.
Alle kunst is hangklaar. Schilderijen op doek hebben een ophangsysteem, werken op papier zijn ingelijst
achter glas en tegels hebben een stander of zijn gemonteerd op een drager.
PRIJZEN
Vuistregel: huurprijs is 15% van de vraagprijs van het kunstwerk per jaar, incl. lijst of ophangsysteem,
verrekend naar een rond bedrag per maand. Het start bij €15,- per maand. BTW, vervoer en ophangen zit
niet bij de prijs inbegrepen.
MINIMALE EN MAXIMALE PERIODE
- Vanuit praktische overwegingen is er een minimum huurperiode ingesteld, van 3 of 6 maanden. Zodra deze
periode is afgelopen, kan de huur per maand worden verlengd of opgezegd.
- Roulatie is het idee. Er zit daarom een maximum van 2 jaar aan de huurperiode van hetzelfde werk. De
kunst kan wel op elk ogenblik worden aangeschaft, met aftrek van eerder betaalde huur voor dat kunstwerk.
e

NA EINDIGING 1 HUURPERIODE KEUZE:
- huur wordt verlengd, kan per maand tot een maximum van 2 jaar per kunstwerk
- kunst wordt gewisseld voor een ander kunstwerk van Gea Zwart
- kunst komt retour
- kunst wordt aangeschaft
(betaalde huur wordt in mindering gebracht op de prijs. Betalen in termijnen is bespreekbaar.)
RESERVEREN
Een kunstwerk kan gereserveerd worden. De huidige huurder heeft voorrang en zal ik eerst benaderen.
VOOR WIE
Iedereen kan kunst bij mij huren, bedrijven en particulieren.
VERVOER
Vervoerskosten zitten niet bij de huurprijs inbegrepen. Zelf ophalen is uiteraard gratis in mijn atelier in
Amsterdam. De transportkosten bij transport zijn 19 ct. p/km, ev. met de huur van een bus erbij mocht het
niet in een personenauto passen. Grote doeken kunnen ook van de latten worden gehaald en ter plaatse
weer in elkaar gezet door mij.
OPHANGEN
Ophangen kan altijd geregeld worden, zit niet bij de prijs in. De meeste mensen doen het zelf.
AANSPRAKELIJKHEID
Hoe is de kunst verzekerd?
- Het transport is op risico van degene die de kunst vervoert.
- Tijdens de huurperiode is de huurder 100% aansprakelijk (inboedelverzekering of aanschaf).
Als de verzorging wordt nageleefd, zal de kans op schade erg klein zijn. Is er toch schade, dient het werk
100% te worden vergoed, omdat het unica betreft en vervanging niet mogelijk is.
VERZORGING
Tips: Hang werken binnen, in een verwarmde ruimte. Kunst op papier niet in de volle zon, doeken niet boven
een hete verwarming, in het algemeen niet in een vochtige ruimte. Hang het werk op een rustige plek, niet in
de loop of op de tocht. Niet achter openslaande deuren of andere plekken waar er snel iets tegenaan kan
komen.
Veel plezier met huren!
Gea Zwart, kunstenaar

