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SCHILDERIJEN HUREN  
Grote schilderijen op doek duurder dan € 1.600,- zijn ook te huur.  
Bedrijven en particulieren kunnen bij mij huren. Het werk is hang klaar. Bij huren is geen lijst inbegrepen, wel een 
ophangsysteem. Bij aanschaf kan een lijst op maat naar wens verzorgd worden. 
 
PERIODE 
- Huren start met 3 maanden  
- Te verlengen per maand 
- tot een maximum van een jaar in totaal 
 
4 OPTIES na huren: 
1. Aankopen (met verrekening deel vd huur, zie hieronder} 
2. Wisselen, met een ander kunstwerk van Studio Gea Zwart. De nieuwe huurperiode start dan weer opnieuw. 
3. Retourneren 
4. Verlengen tot een maximum van en jaar 
 
PRIJZEN 
Schilderijen op doek  Afmeting Kopen excl. lijst Huren per maand, excl. btw 
A.  M  tussen 65 x 100 cm. € 1.600,- > € 1.800,- € 45,- 
B. L  ca. 100 x 120 cm. € 1.900,- > € 2.500,-  € 65,- 
C. XL  ca. 150 x 150 cm. € 2.600,- > € 3.200,-  € 85,- 
D.  XXL ca. 180 x 200 cm. € 3.300,- > € 4.200,-  € 105,- 
 
Huurprijs is excl. 9% btw. Koopprijs is incl. 9% btw 
 
SPAREN 50% in combinatie met AANSCHAF 
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.  
 
Rekenvoorbeeld  
Stel je huurt 1 schilderij uit categorie C ter waarde van € 3200,-  voor € 85,- per maand. Na 6 maanden wil je het aanschaffen. 
Betaalde huur tot dat moment is 6 x € 85,- = € 510,-. De aanschaf prijs wordt dan € 3200,-  minus 50% van € 510,- = € 255,-.  
Het totaal wordt dan € 2.945,- incl. 9% btw.  
 
VERVOER 
De kunst wordt bezorgd of opgehaald vanuit mijn atelier in Amsterdam. De transportkosten heen en terug worden apart 
berekend. Zelf komen uitzoeken en ophalen is uiteraard gratis. 
 
AANSPRAKELIJKHEID 
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 is  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.  
Betalen in termijnen is bespreekbaar. Een eerste aanbetaling wordt gedaan tijdens het tekenen van het huurcontract. 
 
Gea Zwart is lid van de Kunstenbond, die haar belangen behartigt bij geschillen. 
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