HUURCONTRACT KUNSTUITLEEN ATELIER WAREMPEL
Naam

Betaling per
bank / contact

Adres

Startdatum
kunstuitleen

Telefoon
E-mail
Nr.

Kunstenaar

Titel

Formaat

Prijs
€
€
€
€

Totaal

€

Atelier Warempel kent twee vormen van kunstuitleen, namelijk huren en huurkoop. Hiernavolgend
treft u een overzicht van de tarieven aan voor beide typen kunstuitleen gebaseerd op de afmeting
van het schilderij.
Afmeting schilderij in cm Huurprijs per half jaar

Huurkoop*

Schilderij kleiner dan
60x80

1 schilderij: €20 per half
jaar

€20 per half jaar – na betaling van 3
termijnen + 25% verkoopprijs

Schilderij groter dan
60x80

1 schilderij: €25 per half
jaar

€ 25 per half jaar – na betaling van 4
termijnen + 25% verkoopprijs

Schilderij groter dan
70x90

1 schilderij: €45 per half
jaar

€45 per half jaar – na betaling van 3
termijnen

*Meer betaalde huurperiodes worden niet geretourneerd.
Huurcontract
Het huurcontract wordt aangegaan voor de duur van een half jaar en kent een (schriftelijke)
opzegtermijn van 1 maand voor het verstrijken van de huurperiode. Zonder schriftelijke opzegging
van het huurcontract wordt deze stilzwijgend met een half jaar verlengd.
U betaald bij aanvang van de huurperiode en betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum
voldaan te worden. Betaling geschiedt contant of via de bank op rekeningnummer
NL67RABO037.67.75.173 T.A.V. Stichting Zozijn, o.v.v. Warempel, naam kunstenaar en het nummer
van het schilderij.
Ruilen van het schilderij is alleen mogelijk in de eerste maand van de huurperiode én kan enkel
geruild worden voor een kunstwerk van hetzelfde formaat c.q. prijs.
Aansprakelijkheid
De huurder is volledig aansprakelijk voor vermissing van het schilderij of voor schade ontstaan
tijdens de uitleenperiode.
Administratie

Atelier Warempel, Dreef 2-2a 7202 AG Zutphen, tel: 088-5754710. E-mail:
warempel@zozijn.nl

Afhandelingen van betalingen verlopen via de Financiële Administratie van Stichting Zozijn. Voor
vragen over betalingen kunt u de Financiële Administratie telefonisch bereiken op telefoonnummer:
088-5753000.
Zozijn:

Naam huurder:

Handtekening:

Handtekening:

Atelier Warempel, Dreef 2-2a 7202 AG Zutphen, tel: 088-5754710. E-mail:
warempel@zozijn.nl

