met dit reglement.
•

Als het reglement wijzigt, ontvangt u daarvan bericht.

•

U kunt gehuurde kunstwerken laten bezorgen en/of
ophalen door de Kunstuitleen. Het bedrag dat wij hiervoor
in rekening brengen staat in het tarievenoverzicht.

•

Uitgeleende kunstwerken kunt u gratis reserveren.

•

De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

•

De directie van de Bibliotheek aan de Vliet beslist over
onderwerpen die niet in dit reglement staan.

Dit reglement geldt vanaf 01.01.2017. Alle vorige reglementen
komen hierdoor te vervallen. Wijziging/intrekking van dit
reglement is voorbehouden.

Reglement Huurovereenkomst
Kunstuitleen Rijswijk
De huurovereenkomst

Tarieven

•

Waarde kunstwerk

U kunt bij de Kunstuitleen kiezen voor een huurovereen-

Leentarief per maand

komst met en zonder kooptegoed. Daar zijn verschillende

Alleen

tarieven voor. Ook is er een verschil in tarief voor

Tarief met sparen

lenen

Leendeel

Spaardeel

Totaal

bedrijven en particulieren. Alle bedragen staan in het

Tot € 300,- (A)

€ 6,-

€ 5,00

€ 3,50

€ 8,50

tarievenoverzicht.

€ 301 - € 675,- (B)

€ 8,50

€ 6,50

€ 4,50

€ 11,-

€ 8,00

€ 5,50

€ 13,50

Boven de € 675,- (C) € 11,-

U kunt het kunstwerk laten brengen of ophalen. De kosten
hiervoor bedragen:
•

in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk

€ 7,50

•

in overige plaatsen

€ 12,50

Bij het niet op tijd inleveren van het kunstwerk, brengen wij

•

U kunt u op ieder moment aanmelden als huurder bij de
Kunstuitleen. U kunt één of meer huurovereenkomsten
afsluiten.

•

Wijziging van de huurovereenkomst is op ieder moment
mogelijk. Met uitzondering van de bepalingen onder het
kopje ‘Het kooptegoed’.

•

U kunt u als huurder aanmelden bij de Kunstuitleen door
het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier.

maandelijks € 7,50 extra in rekening bovenop het normale

Dit formulier ligt bij de Kunstuitleen in de bibliotheek in

leentarief.

Rijswijk.

De Kunstuitleen Rijswijk is gevestigd in de bibliotheek in Rijswijk.

•

legitimatiebewijs te laten zien. Als betalend lid van de

Kijk voor de openingstijden op de website.

Bibliotheek aan de Vliet kunt u zich met uw geldige

Gen. Eisenhowerplein 101 • 2288 AG  Rijswijk • 070 2400 250
kunstuitleen@bibliotheekaandevliet.nl
www.bibliotheekaandevliet.nl/kunstuitleen

Bij uw aanmelding vragen wij u om een geldig

bibliotheekpas legitimeren.

De betaling
•

De huurvergoeding kunt u alleen betalen met een
automatische incasso. Het bedrag wordt dan iedere
maand van uw rekening afgeschreven. Op het
inschrijfformulier geeft u hiervoor toestemming.

•

Bedrijven ontvangen één keer per jaar een rekening.

Het kooptegoed
•

kunstwerken kan alleen met schriftelijke toestemming

Dit kooptegoed kunt u alleen gebruiken voor het kopen
Wanneer uw huurovereenkomst is afgelopen, kunt u een
gebruiken om een kunstwerk te kopen. Na die twee jaar
vervalt het kooptegoed aan de Kunstuitleen.

Huren en inleveren van kunstwerken

•

•

Namaken, kopiëren en tentoonstellen van gehuurde
van de Kunstuitleen.

eventueel nog aanwezig kooptegoed binnen twee jaar

•

•

u apart.
van kunstwerken uit de collectie van de Kunstuitleen.
•

U bent aansprakelijk voor eventuele schade aan de
kunstwerken.

Als u een huurovereenkomst met een kooptegoed hebt,
dan zet de Kunstuitleen het opgebouwde kooptegoed voor

•

•

De aankoop van kunstwerken
•

Alle kunstwerken van de Kunstuitleen kunt u kopen. Uw
eventuele kooptegoed kunt u hiervoor gebruiken.

•

De prijzen van de kunstwerken zijn inclusief lijst en btw.
De prijzen kunt u opvragen bij de Kunstuitleen.

•

De Kunstuitleen bemiddelt gratis bij de aankoop van een
kunstwerk.

U hebt als huurder het recht een of meer kunstwerken
tegelijk te huren.

Beëindiging van de huurovereenkomst

U kunt alleen een ander kunstwerk huren als er geen

•

De huurovereenkomst eindigt door:

betalingsachterstand is in huurvergoeding(en) van (een)

•

het inleveren van het kunstwerk

ander(e) kunstwerk(en).

•

overlijden van de huurder

De huurperiode is zes maanden. Na deze periode wordt de

•

faillissement, uitstel van betaling of onder toezicht

huurtermijn automatisch verlengd met zes maanden.
•
•

Als u na deze periode de kunstwerken niet terugbrengt,

plaatsing van de huurder
•

De directie van de Bibliotheek aan de Vliet kan een

ontvangt u hierover een bericht.

huurovereenkomst eenzijdig opzeggen:

Levert u de kunstwerken in na het einde van de

•

huurperiode, dan brengen wij een bedrag bovenop de

verplichtingen niet nakomt

huurvergoeding per maand in rekening. De kosten staan
in het tarievenoverzicht.
•

•
•

Brengt u de kunstwerken niet meer terug, dan schakelt

•

als u de huurvergoeding niet betaalt

•

bij beschadiging van gehuurde kunstwerken.

Bij beëindiging van de huurovereenkomst bent u of uw
rechtsopvolger verplicht de gehuurde kunstwerken direct

komen voor uw rekening.

in te leveren bij de Kunstuitleen. Als u dat niet doet heeft

U zorgt er voor dat bij halen en brengen de gehuurde

de Kunstuitleen het recht het gehuurde kunstwerk zelf

kunstwerken niet beschadigen.

terug te (laten) halen.

Zolang u de gehuurde kunstwerken niet terugbrengt,
Voor u of voor uw rechtsopvolger.

Aansprakelijkheid

Diversen
•
•

afgetrokken worden van uw kooptegoed.
•

Als de Kunstuitleen een incassobureau inschakelt, zijn alle
bijkomende kosten voor uw rekening.

Kunstwerken mogen niet worden geplaatst bij warmtebronnen, in een vochtige omgeving of in direct zonlicht.

Als u na een schriftelijke aanmaning openstaande
bedragen niet betaalt, dan kunnen deze bedragen

U bent verplicht bij beschadiging of vermissing van
informeren.

U bent verplicht uw adreswijziging schriftelijk of digitaal
door te geven aan de Kunstuitleen.

gehuurde kunstwerken de Kunstuitleen direct te
•

•

de Kunstuitleen een incassobureau in. De kosten hiervan

lopen alle verplichtingen van de huurovereenkomst door.

•

als u gehuurde kunstwerken niet inlevert of andere

•

Als u het inschrijfformulier ondertekent gaat u akkoord

