REGLEMENT KUNSTUITLEEN ZEELAND
1. Het abonnement kan op een willekeurige datum aanvangen. De aanmelding geschiedt, na
legitimatie en betaling van inschrijfgeld, op een door de deelnemer te tekenen
inschrijfformulier. Daarna kunnen kunstwerken worden uitgezocht en meegenomen.
2. Het abonnement eindigt door schriftelijke opzegging na één maand.
3. Bij aanmelding voor de 15e van enige maand geldt de eerste van die maand als datum van
toetreding. Bij aanmelding op of ná de 15e van enige maand geldt als datum van toetreding de
eerste van de volgende maand.
4. De deelnemer geeft een automatische incasso af voor de betaling van het abonnementsgeld of
ontvangt later een factuur voor een halfjaar of voor een jaar. Indien een deelnemer
achterstallig is in de betaling van het abonnementsgeld, dan wel de uitgeleende werken niet op
de daarvoor bestemde tijd inlevert, heeft de Kunstuitleen het recht de deelnemer van verdere
deelneming uit te sluiten.
5. De bruikleen periode is vastgesteld op ten hoogste zes maanden, met dien verstande dat zij in
ieder geval eindigt op de laatste dag van de 6e maand, of zoveel eerder als het abonnement
voor het verstrijken van die termijn is opgezegd.
6. De werken worden door de Kunstuitleen alleen afgegeven na ondertekening van een
ontvangstbewijs of omruilformulier door de deelnemer.
7. De werken zijn door de Kunstuitleen all-risk verzekerd, met een eigen risico van € 25,-- per
gebeurtenis.
8. De deelnemer dient zelf het transport te verzorgen. Het is noodzakelijk de werken ingepakt te
vervoeren, bijvoorbeeld in een doek of plaid!
9. Het door de deelnemer in bruikleen genomen werk mag niet in de directe nabijheid van een
warmtebron of op een vochtige plaats worden geïnstalleerd en dient te worden gevrijwaard
van direct zonlicht.
10. De deelnemer is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van werken de
Kunstuitleen hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
11. De deelnemer is verplicht bij verhuizing het nieuwe adres onmiddellijk aan de Kunstuitleen
door te geven.
12. Bij wanprestatie aan de zijde van de deelnemer wordt deze aansprakelijk gesteld voor alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
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13. Van abonnementsgelden met spaartegoed wordt een deel van het abonnementsgeld als
spaartegoed gereserveerd en dient uiterlijk binnen 1 jaar na beëindiging van het abonnement
te worden besteed. Bij niet-tijdige besteding vervalt het spaartegoed aan de Kunstuitleen.
14. Spaartegoeden kunnen, indien door de deelnemer aan alle uit dit abonnement voortvloeiende
en op hem/haar rustende verplichting is voldaan, uitsluitend worden besteed voor de aankoop
van werken waarover de kunstuitleen beschikt.
15. De prijzen zijn op de kunstwerken aangebracht en zijn inclusief BTW en inclusief lijst. De
betaling kan indien het spaartegoed niet toereikend is, in overleg worden geregeld.
16. Het is verboden een kunstwerk te reproduceren of op een tentoonstelling te tonen zonder
schriftelijke toestemming van de kunstuitleen.
17. Alle in bruikleen of in huur gegeven werken blijven eigendom van de kunstenaar. De
Kunstuitleen vertegenwoordigt de kunstenaar met betrekking tot in bruikleen of in huur
gegeven kunstwerken in en buiten rechte.
18. Door de aanmelding tot deelneming onderwerpt de deelnemer zich aan de bepalingen van het
door de Kunstuitleen vastgestelde reglement.
19. De Kunstuitleen heeft het recht de voorwaarden van dit reglement te wijzigen. Wijzigingen die
in het reglement worden aangepast zullen aan de deelnemers worden toegezonden.
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