Reglement abonnementhouders
Abonnementsvoorwaarden
1. Als abonnee gaat u, tot aan de wederopzegging, een huur-, een huur/koop- of een koopovereenkomst aan met de
Stichting Kunstuitleen Flevoland (hierna te noemen Art&Leen).
2. Opzegging van deze overeenkomst dient schriftelijk en uiterlijk drie maanden van te voren geschieden.
3. Het baliemutatie overzicht geldt, na ondertekening, als ontvangst- en deelnamebewijs voor de abonnee.
4. De huurovereenkomst gaat in op de dag dat het baliemutatie overzicht wordt ondertekend en het kunstwerk aan
de abonnee ter beschikking wordt gesteld.
5. Evenals de huurperiode wordt het huurbedrag vastgesteld en vermeld op het baliemutatieoverzicht.
6. De overeengekomen huur is verschuldigd tot en met de dag dat het kunstwerk door de abonnee aan Art&Leen
in goede staat wordt geretourneerd.
7. Binnen 8 dagen na afloop van de huurtermijn dient het kunstwerk door de abonnee te zijn geretourneerd.
8. Voor de te betalen huur dient door de abonnee aan Art&Leen een automatische incassomachtiging te worden
afgegeven.
9. Indien na verloop van de afgesproken huurtermijn de abonnee in gebreke blijft het kunstwerk/ kunstwerken terug
te bezorgen, heeft Art&Leen het recht om de koopsom van het betreffende werk, of meerdere geleende werken bij
de abonnee in te vorderen.
Betalingsvoorwaarden
10. Maandelijks worden door Art&Leen via de verstrekte machtiging de huurgelden van de rekening van de
abonnee geïncasseerd. De incasso vindt plaats voor de 15e van een kalendermaand.
11. Aan bedrijven wordt per kwartaal een huurnota verstrekt. Zij kunnen deze nota voldoen via een door hen
verstrekte automatische incasso machtiging, dan wel binnen 8 dagen na ontvangst zelfstandig betalen.
2. Bij een betalingsachterstand kunnen nieuwe werken alleen worden verkregen indien aan alle uitstaande
betalingsverplichtingen alsnog is voldaan.
13. Indien de abonnee niet aan zijn verplichtingen voldoet, zal deze in gebreke worden gesteld. Indien de abonnee
daarna nog niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, zal door Art&Leen tot een juridische procedure worden
overgegaan. Alle kosten voor deze procedures komen voor rekening van de abonnee.

Spaarovereenkomst
14. Indien met de abonnee overeengekomen kan voor de aankoop van het kunstwerk/de kunstwerken een
spaarovereenkomst worden afgesloten.
15. Het overeengekomen spaargeld wordt op het baliemutatieoverzicht vermeld en is verschuldigd tegelijkertijd en
zolang de huurperiode van het kunstwerk/de kunstwerken geldt.
16. Een spaartegoed opgebouwd bij een huur/koopabonnement kan uitsluitend bij Art&Leen worden besteed.
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17. Na beëindiging van het contract dient het opgebouwde spaartegoed binnen 5 jaar te worden besteed bij
Art&Leen.
18. Niet bestede spaartegoeden vervallen na 5 jaar aan Art&Leen.
Onderhoud en opslag uitgeleend werk
19. De abonnee dient zelf het transport van gehuurde werken te verzorgen, tenzij anders is afgesproken.
20. De abonnee dient erop toe te zien dat gehuurde werken niet op een warme en/of vochtige plaats worden
bewaard. Zij dienen te worden beschermd tegen direct zonlicht.
21. Uitgeleende werken dienen in eerste instantie te worden verzekerd via de inboedelpolis van de abonnee. Dit
betekent dat beschadiging, vermissing e.d. dient te worden gemeld aan uw verzekeraar. Ook beschadiging van glasen lijstwerk zullen worden hersteld voor rekening van de abonnee.
22. De abonnee dient bij beschadiging, vermissing of tenietgaan van een gehuurd kunstwerk Art&Leen direct op de
hoogte te stellen.
23. De abonnee werkt mee aan het verkrijgen van mogelijke uitkeringen van verzekeringmaatschappijen.
Overige voorwaarden
24. Indien tijdens de huurperiode het betreffende kunstwerk aan derden wordt verkocht en/of door de kunstenaar
wordt teruggevraagd, zal de huur per direct beëindigd kunnen worden. De abonnee heeft in een voorkomend geval
wel het eerste recht op directe koop van het kunstwerk.
25. Bij wanbetaling of schending van de geldende regels heeft het bestuur het recht de abonnee uit te sluiten van
verdere deelname en de overeenkomst direct tussentijds te beëindigen.
26. Wijzigingen van deze voorwaarden kunnen door het bestuur voor 1 oktober van enig jaar worden aangebracht
en zijn daarna geldig vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar.
27. Art&Leen vertegenwoordigt de kunstenaar en/of eigenaar met betrekking tot de in bruikleen gegeven werken in
en buiten rechten.
28. In alle gevallen waar deze voorwaarden niet in voorzien, beslist het bestuur.

Privacy beleid:
Persoonsgegevens worden volgens de AVG wet behandeld (zie: www.artleen.nl/privacy ).

Vastgesteld door het stichtingsbestuur op 19 september 2016.
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