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Deelname aan de kunstuitleen voor bedrijven en instellingen

Van toepassing op de overeenkomst tussen ondergetekende, hierna te noemen ‘de Deelnemer' en de stich-
ting Kunstcentrum Haarlem, hierna te noemen ‘de Stichting', welke overeenkomst de Deelnemer het recht 
geeft van de Stichting tegen betaling van een nader vast te stellen bedrag, hierna te noemen ‘de Bijdrage', 
kunstwerken voor een nader vast te stellen periode te huren.

De overeengekomen Bijdrage is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient te worden voldaan na ontvangst 
van een factuur van de Stichting. Bij aanvang van de onderhavige overeenkomst dient de bijdrage tot het 
einde van de lopende contractperiode vooruit te worden betaald. Indien de Deelnemer achterstand heeft in 
de betaling van de verschuldigde bijdrage kan hij bij het terugbrengen van de door hem gehuurde werken 
pas dan weer nieuwe werken huren. Nadat hij de achterstand in de betaling heeft aangezuiverd. Indien 
de Deelnemer geen gebruik maakt van de mogelijkheid te huren, dan is hij - ook na opzegging - toch de 
bijdrage over de lopende contractperiode verschuldigd.

De minimale contractperiode is vastgesteld op 12 maanden, tenzij anders overeengekomen. Opzegging 
van de overeenkomst is na afloop van de minimale contractperiode op ieder moment mogelijk en dient 
minstens drie maanden van t voren schriftelijk te geschieden bij de Stichting. De Stichting behoudt zich het 
recht voor een werk binnen de contractperiode terug te vragen, indien de kunstenaar de Stichting hierom 
verzoekt. Bij opzegging van de onderhavige overeenkomst is de Deelnemer verplicht het gehuurde uiterlijk 
op de datum, waarop de overeenkomst eindigt, aan de Stichting te retourneren.

Indien de Deelnemer - na daartoe door de Stichting bij aangetekend schrijven te zijn gemaand - in gebreke 
blijft het gehuurde terug te bezorgen bij de Stichting binnen de in bedoeld aangetekend schrijven genoemde 
termijn, dan heeft de Stichting het recht bij de Deelnemer de koopsom van het gehuurde werk te vorderen. 
De Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade welke aan het gehuurde is ontstaan tijdens de contractpe-
riode. De gehuurde werken zijn door de Stichting tegen brand- en inbraakschade verzekerd. De Deelnemer 
dient in geval van diefstal van het kunstwerk aangifte te doen bij de politie. In geval van schade dient het 
kunstwerk per ommegaande aan het Kunstcentrum geretourneerd te worden ten behoeve van restaura-
tie - voor zover dit mogelijk is - waarbij de Deelnemer voor deze herstelkosten te allen tijde onverminderd 
aansprakelijk is. 

De Deelnemer verplicht zich bij eventueel vervoer de nodige zorgvuldigheid te betrachten. De gehuurde 
werken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron of een vochtige plaats bewaard worden en 
dienen te worden beschermd tegen direct zonlicht. 

De Deelnemer is verplicht bij beschadiging vermissing of tenietgaan van het gehuurde onmiddellijk de 
Stichting hiervan op de hoogte te stellen. Adreswijziging van de Deelnemer dient ook per ommegaande aan 
de Stichting te worden doorgegeven.
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Indien zo afgesproken reserveert de Stichting, na ontvangst, voor de Deelnemer een nader vast te stellen 
gedeelte van het huurbedrag als collectietegoed. Collectietegoeden kunnen uitsluitend worden besteed 
voor aankoop van kunstwerken uit de collectie van de Stichting en als aan alle lopende verplichtingen is 
voldaan. Indien na beëindiging van deze overeenkomst een bepaald collectietegoed voor de Deelnemer 
bij de Stichting blijft openstaan, dan is de Deelnemer verplicht het betreffende bedrag binnen drie jaar te 
besteden. Na verloop van de termijn van drie jaar vervalt het collectietegoed automatisch aan de Stichting.

Alle werken waarover de Stichting beschikt, kunnen in beginsel door de deelnemer worden gekocht. Daar 
de Stichting slechts een bemiddelende functie vervult, geschiedt verkoop onder voorbehoud van toestem-
ming van de kunstenaar, die het betreffende kunstwerk heeft vervaardigd. De prijs van het kunstwerk welke 
op de achterkant van het werk is aangebracht, is inclusief de BTW en is in het algemeen inclusief de bij het 
werk behorende lijst, indien deze aanwezig is.

Alle kosten die voor de Stichting ontstaan ten gevolge van het niet nakomen van dit reglement door deelne-
mer, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de Deelnemer. In geval van 
wanbetaling of overtreding van een van de bepalingen van dit reglement, heeft de Stichting echter het recht 
onmiddellijk de overeenkomst met de Deelnemer te beëindigen.


