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     Naam………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     Straat en nummer……………………………………………………………………………………………………….. 
     Postcode…………………………………………………………………………………………………………………………. 
     Woonplaats………. ………………………………………………………………………………………………………….  
     E-mail adres………………………………………………………………………………………………………………….. 
     Mobielnummer…………………………………………………………………………………………………………….. 
     Nummer en soort identificatiebewijs…………………………………………………………………. 
     (kopie van bovenstaande document mee leveren.) 
     hierna te noemen de “huurder” 
 
2. Atelier Kunstig ART 
    Sylvia te Braake 
    Hitteschild 2-4 
    3402 EA  IJsselstein 
    06-291 35 690 
    sylviatebraake@gmail.com 
    www.kunstigart.nl  
   hierna te noemen de “verhuurder” 
 
verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
 
Artikel 1. Verhuur kunstwerk(en). 

1. De verhuurder verhuurt aan huurder _____ Kunstwerk(en) met een 
totale verkoopwaarde van €  _______ zegge ________________ 
euro inclusief 9% btw. 

2. Bij deze overeenkomst is een aparte bijlage met titel, foto en 
omschrijving van de te huren kunstwerk. 

Hierna te noemen het “kunstwerk”. 
 
 

Atelier Kunstig ART 

Hitteschild 2-4 
3402 EA  IJsselstein 

06-291 35 690 
info@kunstigart.nl 

www.kunstigart.nl 

mailto:sylviatebraake@gmail.com
http://www.kunstigart.nl/
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Artikel 2. Locatie kunstwerk. 

1. Overeengekomen is dat huurder het kunstwerk zal plaatsen op 
bovenstaande adres van de huurder zelf tenzij hier anders is 
overeengekomen. 

2. Het is niet toegestaan het kunstwerk op een andere locatie te 
hangen zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder. 

3. Het is niet toegestaan het kunstwerk aan derden te verhuren. 
 
 
Artikel 3. Huurperiode. 

1. Het kunstwerk wordt gehuurd per maand.  
2. De huurprijs is 16% van de verkoopwaarde van het kunstwerk per 

jaar met een minimum van € 72,- en kan per maand of kwartaal 
betaald worden. 

3. De huur van het kunstwerk gaat in op __________en is gesloten 
voor de periode van zes maanden.  

4. De maandelijkse huur is € _____ 
5. Indien de huurperiode is verlopen zonder opzegging, zal de huur 

stilzwijgend verlengd worden voor eenzelfde periode. 
6. De huur wordt maandelijks vooraf betaald voor de eerste van elk 

kalendermaand. 
7. De huurder dient er zelf voor te zorgen dat het huur op tijd wordt 

betaald. 
8. Bij in gebreke van het betalen van de huur is de verhuurder 

gerechtigd 4% boete te berekenen per maand. 
9. Indien de btw wordt veranderd zal dit door verrekend worden naar 

de huurder toe. 
 

 
Artikel 4. Opzegging Kunstuitleenovereenkomst. 

1. Er is een opzegtermijn van 1 maand. 
2. Opzegging van de huur dient schriftelijk te geschieden via  

e-mailadres: sylviatebraake@gmail.com 
3. Verhuurder zal na ontvangst van de opzegging dit gelijk bevestigen 

en zal er afgesproken worden wanneer het kunstwerk terug wordt 
gebracht naar Atelier Kunstig ART. 

4. De Kunstuitleenovereenkomst is pas ontbonden op moment dat het 
kunstwerk is afgeleverd in goede staat bij Atelier Kunstig ART. 

 
Artikel 5. In gebreke blijven. 
Atelier Kunstig Art heeft als verhuurder het recht om deze 
Kunstuitleenovereenkomst tussentijds en zonder inachtneming van een 
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opzegtermijn, te ontbinden en haar kunstwerken terug te eisen in 
onderstaande gevallen: 

1. De huurder enige verplichting op grond van de wet of van deze 
overeenkomst niet nakomt, na hiervoor in gebreke te zijn gesteld. 

2. De huurder in staat van faillissement wordt verklaard, of door 
huurder surseance van betaling is aangevraagd. 

3. Beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van 
huurder of op gehuurde kunstwerk van de verhuurder wordt gelegd. 

4. De huurder komt te overlijden of in geval van rechtspersoon wordt 
ontbonden. 

5. Één of meer kunstwerken door verwijtbaar handelen van huurder 
ernstig wordt beschadigd. 

6. Atelier Kunstig ART een koper heeft anders dan de genoemde 
huurder. Eerst wordt er uiteraard overlegd met huurder of hij 
belangstelling heeft om het betreffende kunstwerk te kopen. 
Huurder kan dan een ander schilderij uitzoeken voor huur. 

7. Bij ontbinding op grond van een of meer van bovengenoemde 
punten heeft de huurder geen recht op restitutie van de huur. 

 
Artikel 6. Aansprakelijkheid - beschadiging of vermissing. 

1. De huurder is tot het moment dat het kunstwerk weer in het bezit is 
van Atelier Kunstig ART volledig aansprakelijk voor eventuele 
vermissing van het kunstwerk en voor alle schade, hoe dan ook 
veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg 
is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen door 
derden of niet. In geval van beschadiging of vermissing van het 
kunstwerk dient de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk op 
de hoogte te stellen. 

2. Bij aansprakelijkheid door schade of vermissing geldt als waarde 
van het kunstwerk de verkoopwaarde als vermeld in de bijlage 
behorende bij deze kunstuitleenovereenkomst.  

3. De huurder is zelfverantwoordelijk voor de verzekering van het 
kunstwerk. 

4. De verhuurder zal in geen enkel geval aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor schade aan personen of schade aan 
eigendommen van de huurder die ontstaat ten gevolge van het in 
gebruik hebben van het kunstwerk. 

5. De huurder zal het kunstwerk als een goed huisvader beheren en 
onderhouden.  

6. De huurder zal zo snel mogelijk de schadevergoeding betalen aan 
verhuurder bij vermissing of schade aan het kunstwerk. 

 
Artikel 7. Adreswijziging. 
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 De huurder is verplicht uiterlijk één week voordat de 
adresgegevens wijzigen, schriftelijk daarvan aan de verhuurder 
opgave te doen. 

 
Artikel 8. Legitimatie klant. 

1. De huurder dient bij ondertekening van deze overeenkomst een 
kopie van het identificatiebewijs toe te voegen.  

2. Indien de huurder een onderneming is welke is ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel, dan dient een 
recent uittreksel uit het Handelsregister bij deze overeenkomst 
toegevoegd te worden. 

 
Artikel 9. Verbod tot reproductie. 

1. Alleen de kunstenaars van de kunstwerken hebben te allen tijde 
uitdrukkelijk het auteursrecht op de kunstwerken, ook na verkoop. 

2. Het is ten strengste verboden het kunstwerk geheel of gedeeltelijk 
te reproduceren, dan wel derden in gelegenheid te stellen tot 
reproductie, in welke vorm dan ook, hetzij voor eigen gebruik, hetzij 
voor handelsdoeleinden. 

3. Indien de huurder in strijd met deze bepaling handelt is hij per 
reproductie aan verhuurder een boete verschuldigd gelijk aan de bij 
de aanvang van de kunstuitleenovereenkomst gestelde 
verkoopwaarde van het kunstwerk, verhoogd met het jaarlijkse 
huurbedrag. 

4. Het kunstwerk wordt direct door verhuurder in beslag genomen. 
5. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke verhuurder 

mocht lijden als gevolg van overtreding van het hiervoor genoemde 
verbod. 

 
Artikel 10. Wetswijzigingen 

1. Op moment dat deze kunstuitleenovereenkomst tot stand is 
gekomen is niet bekend wat er voor nieuwe aanpassingen in 
wetten zal komen. Indien de btw-tarief of andere wijzigingen die 
van toepassing kunnen zijn op deze overeenkomst komen, dan zal 
de verhuurder genoodzaakt zijn om die hierdoor te voeren. 

2. In het geval van btw-wijzigingen heeft dit invloed op de 
verkoopwaarde van het kunstwerk en de daaruit vloeiende 
huurprijs. 

 
Artikel 11. Kunstwerk aankopen. 

1. De huurder mag te alle tijden beslissen om over te gaan tot 
aankoop van het kunstwerk.  
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2. De verkoopwaarde bedrag dient dan overgemaakt te worden t.n.v. 
Atelier Kunstig Art te IJsselstein, rekeningnummer   
NL28 INGB 0004 6916 00. 

3. Zodra de verkoopwaarde is ontvangen zal de 
kunstuitleenovereenkomst komen te vervallen. 

4. Er is geen restitutie van het maandelijkse huurbedrag tenzij er voor 
meerdere maanden tegelijk betaald is. 
 

Artikel 12. Akkoord voorwaarden. 
Huurder verklaart met het ondertekenen van deze 
kunstuitleenovereenkomst, dat hij bekend is met de algemene 
voorwaarden van Atelier Kunstig ART zoals hierboven is vermeld.  
Tevens gaat hij akkoord dat hij met betrekking tot deze overeenkomst de 
bepalingen zal naleven. 
 
 
Aldus getekend in tweevoud d.d.__________________ 
te______________________ 
 
Huurder       Verhuurder   
                                                               
 
 
 
                                                                            Sylvia te Braake 
                                                                           Atelier Kunstig ART 
 
Bijlagen: 
Huurder dient een kopie identificatiebewijs / uittreksel Handelsregister 
aan te leveren. 
Bijlage 1. De te huren kunstwerken. 
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Bijlage 1. De te huren kunstwerken: 
 
Titel schilderij………………………………………………………………………………… 
Geschilderd door………………………………………………………………………………… 
Maat……………………………..cm x ………………………………cm 
Verkoopwaarde € …………………………………. 
Zegge……………………………………………………………………………………………………….euro 
Huurprijs per maand € …………………………………………………….. 
 
Foto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titel schilderij………………………………………………………………………………… 
Geschilderd door………………………………………………………………………………… 
Maat……………………………..cm x ………………………………cm 
Verkoopwaarde € …………………………………. 
Zegge……………………………………………………………………………………………………….euro 
Huurprijs per maand € …………………………………………………….. 
 
Foto 
 
 


