
REGLEMENT LIDMAATSCHAP  

ARTIANCE SPECIAAL KUNSTUITLEEN 

  

 

 

A. Lidmaatschap Artiance Speciaal Kunstuitleen 

1. Lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de datum van 
aanmelding via de inschrijfpagina op de website en na ondertekening van de 
uitleenovereenkomst. 

2. Het tarief is afhankelijk van het gekozen abonnement afhankelijk van het aantal 
geleende kunstwerken. 

3. De deelnemer geeft een machtiging voor automatische incasso van de 
verschuldigde gelden: De inschrijfkosten en het afgesproken abonnementstarief. 

4. De abonnementskosten gaan in op de eerste dag van de maand volgend op de 
datum van aanmelding. 

5. Wanneer de deelnemer tijdens lidmaatschap een ander abonnementstarief kiest, 
gaat het gewijzigde tariefbedrag in op de eerste dag van de volgende maand. 

6. Deelname geldt voor een periode van tenminste één jaar. Na het eerste jaar kan 
het lidmaatschap op elk moment worden opgezegd. 

7. Bij verhuizing wordt de kunstuitleen direct op de  hoogte gesteld van de 
verhuisdatum en het nieuwe adres. 

 

B.         Uitlenen en inleveren kunstwerken. 

1. Een kunstwerk kan alleen worden geleend als het abonnementstarief is betaald. 
Bij in gebreke blijven kan het kunstwerk worden teruggevorderd. 

2. Alle door de Artiance Speciaal Kunstuitleen uitgeleende kunstwerken blijven 
eigendom van de Artiance Speciaal Kunstuitleen. De deelnemer mag de 
kunstwerken niet aan derden verpanden, uitlenen of verkopen of op andere wijze 
de beschikkingsmacht overdragen of ten nadele van de Artiance Speciaal 
Kunstuitleen beperken.  

3. Een kunstwerk kan maximaal twaalf maanden worden geleend. De Artiance 
Speciaal Kunstuitleen behoudt zich het recht voor een werk binnen de 
uitleentermijn terug te vragen, indien de kunstenaar en/of de gerechtigde hierom 
verzoekt.  

4. Het geleende kunstwerk dient op tijd ingeleverd te zijn. De inleverdatum staat op 
de uitleenovereenkomst. 

5. Wanneer het kunstwerk niet op tijd ingeleverd is, worden administratiekosten à 
€ 25,- in rekening gebracht.  

6. Wanneer het kunstwerk zes maanden na het verstrijken van de uitleentermijn nog 
niet in handen is van de Artiance Speciaal Kunstuitleen, heeft deze het recht het 
kunstwerk als door de deelnemer als gekocht te beschouwen en de waarde van 
het kunstwerk bij de deelnemer in rekening te brengen. Na ontvangst van het 
verschuldigd aankoopbedrag gaat het eigendom van het kunstwerk over op de 
deelnemer.  

7. Geleende kunstwerken kunnen door de deelnemers niet onderling worden 
gewisseld.  

8. De Artiance Speciaal Kunstuitleen heeft het recht het kunstwerk zelf, dan wel door 
derden, te laten ophalen bij de deelnemer. De extra kosten hiervoor worden bij de 
deelnemer in rekening te brengen. 

  



C.         Kopen 

1. De kunstwerken uit de collectie, die te koop worden aangeboden, kunnen door 
deelnemer worden gekocht tegen de door de Artiance Speciaal Kunstuitleen 
vastgestelde prijs. 

D.        Behandeling en transport van kunstwerken. 

1. De kunstwerken  moeten zodanig worden geplaatst dat zonlicht, vocht en warmte 
geen invloed op het kunstwerk kunnen uitoefenen.  

2. Bij verlies van, of schade aan, het kunstwerk dient de deelnemer de Artiance 
Speciaal Kunstuitleen onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen. De deelnemer 
dient alle instructies die de Artiance Speciaal Kunstuitleen aan deelnemer geeft, 
op te volgen. 

3. De deelnemer is aansprakelijk voor verlies van en schade aan het kunstwerk 
ontstaan tijdens de uitleentermijn. De huurder dient zelf het transport van het 
kunstwerk van en naar de Artiance Speciaal Kunstuitleen te verzorgen. Hij 
verplicht zich bij het vervoer de nodige zorgvuldigheid te betrachten. 

4. De geleende kunstwerken dienen onderdeel te zijn van de inboedelverzekering 
van de deelnemer. 

 E.         Betalingstermijn en incassokosten. 

1. De deelnemer geeft een machtiging voor automatische incasso van de 
verschuldigde gelden. 

2. Indien een deelnemer niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet kunnen geen 
werken worden geleend en wordt het uitgeleende kunstwerk direct 
teruggevorderd. 

3. Bij achterstallige openstaande vorderingen wordt zo nodig een 
gerechtsdeurwaarder ingeschakeld.  

4. Alle kosten van incasso van openstaande vorderingen, zowel gerechtelijke als 
buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer.  

5. De deelnemer is aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten ter zake van vorderingen, anders dan geldvorderingen, die Artiance 
Speciaal Kunstuitleen moet maken wegens het in strijd handelen met enig 
voorschrift van de deelnemer. 

F. Lidmaatschap beëindigen 

1. Deelname geldt voor een periode van tenminste één jaar. 
2. Opzegging kan door een mail te sturen naar administratie@artiance.nl. U 

ontvangt een bevestiging van de opzegging. 
3. Na het eerste jaar kan het lidmaatschap op elk moment worden opgezegd. 
4. Beëindiging gaat in op de  eerste dag van de maand die volgt na de opzegdatum. 
5. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd. 
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