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SCHILDERIJEN HUREN
Schilderijen op doek zijn te koop en te huur. Iedereen kan bij mij huren, bedrijven en particulieren. Het werk is hangklaar.
Bij huren is geen lijst inbegrepen, wel een ophangsysteem. Bij aanschaf kan een lijst op maat naar wens verzorgd worden.
PER MAAND
Huren start met 3 maanden en is daarna per maand opzegbaar.
4 OPTIES
Na de afgesproken huurperiode zijn er 4 mogelijkheden:
1. Verlengen, 2. Wisselen, 3. Aankopen of 4. Retourneren.
PRIJZEN, incl. btw
Schilderijen op doek
A. Extra Groot
B. Groot
C. Midden Groot
D. Midden
E. Midden Klein
F.
Klein

ca. 200 x 250 cm
ca. 150 x 150 cm
ca. 100 x 120 cm
ca. 80 x 100 cm
ca. 50 x 60 cm
ca. 40 x 50 cm

Zonder lijst
€ 4200,€ 3200,€ 2500,€ 2000,€ 1600,€ 800 - € 1200,-

Huren *)
€ 80,€ 70,€ 60,€ 50,€ 40,€ 30,-

Nog kleinere doeken zijn alleen te koop.
Prijs per maand genoemd, incl. 9% btw.
Betalen in termijnen is mogelijk.
AANSCHAF NA HUREN
Aanschaffen van een gehuurd kunstwerk kan op elk moment in de huurperiode. Bij aankoop gaat 50% van de eerder betaalde
huurprijs van het koopbedrag af. Huur en aanschaf van hetzelfde werk worden met elkaar verrekend.
Vb.
Stel je hebt schilderijen X uit categorie D ter waarde van € 2000,- voor € 50,- per maand gehuurd, gedurende 12 maanden =
€ 600,- huur betaald in totaal. Je wilt het werk op dat moment aanschaffen. De koopprijs wordt dan € 2000,- minus
50% van € 600,- = € 1700,- incl. btw.
VERVOER
De kunst wordt bezorgd of opgehaald vanuit mijn atelier in Amsterdam. De transportkosten zijn 19 ct. p/km, bij grote doeken
plus huur van een bus. Zelf komen uitzoeken en ophalen is uiteraard gratis.
AANSPRAKELIJKHEID
Hoe is de kunst verzekerd? Het transport is op risico van degene die de kunst vervoert. Tijdens de huurperiode is de huurder
aansprakelijk (bijv. via de inboedelverzekering). Bij schade, verlies of diefstal dient het kunstwerk te worden vergoed, alsof het
wordt aangeschaft, 50% van de betaalde huurprijs wordt dan ook verrekend.
VERZORGINGSTIPS
Als goed voor het kunstwerk wordt gezorgd, zal er weinig kans op schade zijn en zal iedereen er lang van kunnen genieten.
Enkele tips: Hang kunstwerken in een droge ruimte, niet in de volle zon en niet boven een hete verwarming.
BETALEN
Huren gaat volgens contract. De nota incl. btw wordt digitaal toegestuurd, te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
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