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Een kunstwerk huren  

Het huren van een kunstwerk van Barbara Broekman kan voor een aantrekkelijk bedrag.  
Atelier Barbara Broekman hanteert 3 categoriën die voor de huur in aanmerking komen: 
-  € 25 per maand  
-  € 50 per maand  
-  € 75 per maand  

Voor het huren van een kunstwerk van Barbara Broekman gelden de volgende regels: 

Deelnemen 

Art. 1 

a. Voor de huur van een kunstwerk wordt een huurovereenkomst getekend; bij de 
huuroverkomst is een document bijgevoegd waarin de staat van het kunstwerk is vastgelegd; 

b. Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder zich akkoord met de 
bepalingen van dit reglement; 

c. De huurder gaat de overeenkomst aan voor minimaal een jaar, waarna de overeenkomst 
maandelijks opzegbaar is. 

d. De deelname gaat in op de eerste dag van de maand volgend op het moment dat de 
huurovereenkomst is getekend. 
 

Betaling 

Art. 2 

a. Bij inschrijving betaalt de huurder eenmalig € 30 administratiekosten; 
b. De huur wordt bij vooruitbetaling voldaan op grond van een automatische incasso; 
c. Een werk kan worden gehuurd voor maximaal  1 jaar; daarna kan een ander werk worden 

gekozen; 
d. De huurder kan het werk binnen de termijn genoemd in het vorige lid op elk moment ruilen 

voor een ander werk; 
e. De betaalde termijnen gelden als collectietegoed; gaat de huurder ertoe over het werk te 

kopen, dan wordt dit in mindering gebracht op de aankoopprijs van het kunstwerk; 
f. Bij aankoop van het werk geldt een korting van 10%; 
g. Het collectietegoed is alleen inzetbaar voor de koop van een werk van Barbara Broekman; 
h. Indien de huuroverovereenkomst wordt beëindigd, blijft het collectietegoed 1 jaar 

openstaan ten behoeve van de ex-huurder. Na ommekomst van deze periode vervalt het 
tegoed aan Atelier Barbara Broekman;  

i. Een ander werk kan alleen worden meegenomen als de huurtermijnen over de lopende 
periode zijn betaald; 



j. Worden de werken na beëindiging van de huur niet terugbezorgd dan wordt daarmee 
aangegeven over te willen gaan tot koop. 

k. Bij twee maanden achterstand in de betaling wordt € 10 per maand extra in rekening 
gebracht; 
bij zes maanden of meer achterstand in de betaling wordt de incasso aan een 
gerechtsdeurwaarder overgedragen; 
indien sprake is van niet binnen de huurtermijn retourneren van de werken en deze werken 
zijn niet geretourneerd binnen zes maanden na verstrijken van de huurtermijn, dan wordt 
aangenomen dat de werken worden gekocht. Indien een procedure met de 
gerechtsdeurwaarder eenmaal is gestart, kan deze procedure niet meer worden gestopt. 

Aansprakelijkheid  

Art. 3 

a. Verantwoordelijkheid voor transport van de kunstwerken berust bij de huurder; 
b. De huurder is verplicht bij verhuizing en/of beschadiging  of diefstal Atelier Barbara 

Broekman hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen; 
c. Aansprakelijkheid voor beschadiging van het werk berust bij de huurder; aangeraden wordt 

aansprakelijkheid voor kunst op te nemen in de eigen wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering van de huurder; 

d. Bij opzettelijke beschadiging van/of grove onachtzaamheid ten aanzien van het kunstwerk 
kan het huurcontract worden beëindigd. 

 
Beëindiging van het huurcontract 
 
Art. 4 
Het huurcontract eindigt door 

a. schriftelijke opzegging door de huurder met een opzegtermijn van een maand na inlevering 
van het gehuurde werk; 

b. opzegging van het contract door Atelier Barbara Broekman op grond (financieel) wangedrag 
ten aanzien van het kunstwerk; 

c. overlijden van de huurder. 
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