Kunstuitleen KADE40
Abonnementsvoorwaarden
Bedrijven en Instellingen

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Abonnementsovereenkomst
Aanmelding als abonnee kan op elk willekeurig moment plaatsvinden.
Het abonnement gaat in op de eerste van de volgende maand.
Een abonnement wordt aangegaan tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar. Zonder
opzegging wordt het abonnement telkens met een jaar verlengd.
1.4. De aanmelding als abonnee geschiedt door het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier.
De abonnee ontvangt hiervan een exemplaar plus een kopie van dit reglement. De abonnee verklaart
zich hiermee akkoord met de bepalingen van de abonnementsvoorwaarden.
1.5. Bij aanmelding dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden.
Indien een abonnement wordt aangegaan door een persoon jonger dan 18 jaar moet zijn/haar
wettelijke vertegenwoordiger de abonnementsovereenkomst medeondertekenen.
1.6. De abonnee is verplicht Kunstuitleen KADE40 schriftelijk van adreswijzigingen in kennis te stellen.
2. Betaling Bedrijven en Instellingen
2.1. Bedrijven en instellingen ontvangen een factuur met de kosten van het abonnement voor een jaar,
die bij vooruitbetaling moet worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
2.2. Indien de abonnee niet binnen de gestelde termijn de factuur voldaan heeft, zal Kunstuitleen
KADE40 de abonnee in gebreke stellen en een betalingsherinnering versturen. Indien de abonnee
niet binnen de in de betalingsherinnering gestelde termijn de vordering volledig heeft voldaan,
behoudt Kunstuitleen KADE40 zich het recht voor de abonnementsovereenkomst te ontbinden.
2.3. Bij ontbinding dienen de uitgeleende kunstwerken die zich bij de abonnee bevinden terstond te
worden geretourneerd aan Kunstuitleen KADE40. De abonnee is aansprakelijk voor alle
buitengerechtelijke (incasso-) kosten van Kunstuitleen KADE40. De abonnee is tevens gehouden tot
betaling van de daadwerkelijk gemaakte kosten en advocaatkosten, indien, in het geval van een
gerechtelijke procedure, de proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
3.
3.1.

Aankopen kunstwerken
Kunstuitleen KADE40 kent twee collecties:
De leencollectie met kunstwerken die uitsluitend bestemd zijn om te lenen.
De leen- koopcollectie met kunstwerken die zowel geleend als onder voorwaarden gekocht kunnen
worden. De prijs van een kunstwerk uit de leen- koopcollectie is op aanvraag. Voor zover het een
ingelijst werk betreft is de prijs inclusief lijst.
3.2. De abonnee kan een schriftelijke koopaanvraag doen. De abonnee bij wie het kunstwerk zich op dat
moment bevindt heeft het eerste recht van koop.
3.3. Betaling van de gekochte werken kan in nader overleg in termijnen. Na aanbetaling van minimaal
20% wordt het restant renteloos in maximaal twaalf maandelijkse termijnen per incasso
afgeschreven.
4. Lenen en inleveren van kunstwerken
4.1. Er kan alleen een nieuw kunstwerk worden meegenomen als aan de lopende verplichtingen is
voldaan.
4.2. De leenperiode is vastgesteld op minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden. Verlenging van de
leenperiode kan uitsluitend na schriftelijke toezegging van Kunstuitleen KADE40. Verlenging kan
geweigerd worden op basis van reservering van een abonnee of omdat een werk de restrictie heeft
van een maximale huur van 1 jaar.

4.3. De te lenen werken worden door Kunstuitleen KADE40 afgegeven op vertoon van het inschrijfbewijs
en/of het ondertekende mutatie formulier.
4.4. Indien de abonnee aan het eind van de leenperiode in gebreke blijft om de kunstwerken in te
leveren, zal hem/haar een bedrag van €10,- extra per kunstwerk per maand in rekening gebracht
worden.
5. Aansprakelijkheid
5.1. De abonnee is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van geleende kunstwerken
Kunstuitleen KADE40 hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5.2. De abonnee is aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging.
5.3. De abonnee wordt geacht de kunstwerken niet in directe nabijheid van een warmtebron of in een
vochtige omgeving te plaatsen en ze zoveel mogelijk te beschermen tegen direct zonlicht.
5.4. De abonnee dient zelf op verantwoorde wijze het transport van de werken van en naar Kunstuitleen
KADE40 te verzorgen (bijvoorbeeld in doek, plaid of speciaal hiervoor bestemd
verpakkingsmateriaal).
5.5. In geval van glasbreuk zijn de reparatiekosten voor rekening van de abonnee.
5.6. Kunstuitleen KADE40 is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een geleend kunstwerk.
5.7. Als de abonnee zich niet houdt aan de bepalingen van dit reglement is hij/zij verplicht alle daaruit
voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten aan Kunstuitleen KADE40 te betalen. De
buitengerechtelijke kosten zijn tenminste 15% van de waarde van de geleende kunstwerken en de
nog verschuldigde abonnementsgelden, met een minimumbedrag van €350,-.
5.8. De abonnee is niet gerechtigd geleende werken op een ander adres dan het eigen woon- of
bedrijfsadres onder te brengen. Ook mogen geleende werken niet aan derden ter beschikking
worden gesteld.
5.9. Reproduceren van kunstwerken is verboden.
6. Beëindiging van de abonnementsovereenkomst
6.1. De abonnementsovereenkomst eindigt door:
- schriftelijke opzegging door de abonnee. Bij betaling van het abonnement per maand geldt een
opzegtermijn van een maand en bij betaling per jaar geldt een opzegtermijn van 3 maanden.
- overlijden van de abonnee.
- faillissement, surseance van betaling of curatele van de abonnee.
6.2. Het bestuur van Kunstuitleen KADE40 is bevoegd een abonnementsovereenkomst eenzijdig op te
zeggen indien de abonnee in gebreke is gebleven met het inleveren van geleende kunstwerken.
6.3. Bij beëindiging van de abonnementsovereenkomst is de abonnee of diens rechtsopvolger verplicht
de geleende kunstwerken onverwijld aan Kunstuitleen KADE40 terug te geven.
Kunstuitleen KADE40 behoudt zich het recht voor dit reglement te wijzigen. Deze wijzigingen zullen aan
de abonnee kenbaar gemaakt worden.

