Algemene voorwaarden voor het huren van een kunstobject door verhuurder Galerie
v.Rossum

Artikel 1. Overeenkomst
De huurovereenkomst zal in tweevoud door huurder en verhuurder worden ondertekend.
Beide partijen houden daarvan één exemplaar in hun bezit.
Direct na ondertekening van de huurovereenkomst valt de zorgplicht van het kunstobject
onder die van de huurder.
Artikel 2. Duur van de overeenkomst
a. Tenzij anders wordt overeengekomen bedraagt de huurperiode 12 maanden. De
huurperiode gaat in op de datum en het tijdstip van ondertekening van de huurovereenkomst
en eindigt op de datum 12 maanden gelegen na de datum van ondertekening van de
huurovereenkomst.
b. Uiterlijk 8 dagen voor het verstrijken van de huurperiode zal verhuurder met huurder in
contact treden voor het maken van een afspraak om het kunstobject bij huurder op te halen.
c. Indien en voorzover huurder voornemens is om het kunstobject voor een langere periode
te huren, dient dat voornemen uiterlijk bij het punt b van artikel 2 bedoelde contact kenbaar
te worden gemaakt.
Indien ook verhuurder bereid is tot het aangaan van een nadere huuurovereenkomst
betreffende hetzelfde kunstobject, zal verhuurder een daartoe strekkende huurovereenkomst
(in tweevoud) aan huurder ter ondertekening toezenden. De verhuurder behoudt zich het
recht voor om voor de nieuwe huurperiode een gewijzigde huurprijs in rekening te brengen.
Huurder dient de getekende exemplaren van de (nieuwe) huurovereenkomst per omgaande
aan verhuurder te retourneren. Door ondertekening van dat huurcontract verklaart huurder
tevens dat het kunstobject in goede staat in haar bezit is.
Verhuurder zal vervolgens het (nieuwe) huurcontract ondertekenen en één exemplaar
daarvan aan huurder doen toekomen.
d. Indien de huurder niet wenst over te gaan tot een andere huurovereenkomst, dan zal
verhuurder zich uiterlijk op de laatste dag van de oude huurovereenkomst bij huurder
vervoegen om het kunstobject op te halen. Mocht huurder het object dan niet ter beschikking
(kunnen) stellen, dan is zij gehouden tot vergoeding van de door verhuurder geleden schade.
e. Mocht het beeld door huurder of een andere particulier worden aangekocht, dan vervalt
daarbij met onmiddellijke ingang deze overeenkomst en wordt de huurder door de
verhuurder in de gelegenheid gesteld verkocht beeld te vervangen door een ander beeld
naar keuze. Hiervoor zal een nieuwe overeenkomst worden opgesteld.
Wordt het onderhavige beeld binnen een periode van 12 maanden verkocht, dan worden er
geen nieuwe plaatsingskosten berekend voor het beeld waardoor het verkochte beeld wordt
vervangen.
Artikel 3. Tarieven, betalingscondities en leveringen
a. Het tarief voor het huren van een kunstobject bedraagt 1% per maand van de waarde van
het kunstobject. Alle verhuurprijzen zijn inclusief B.T.W.
b. Voor het bezorgen/afhalen van een kunstobject bij/van het adres van de huurder door
verhuurder wordt een bezorgtarief in rekening gebracht, opgenomen in het huurcontract.
c. In het huurcontract zijn de huurtermijnen opgenomen. Deze termijnen dienen door middel
van een aan de eigen bank verstrekte automatische incasso-opdracht te worden voldaan.
Het betreft hier in alle gevallen een fatale termijn, waardoor huurder bij overschrijding,
terstond in verzuim verkeert.
Er kan voor gekozen worden om de huurtermijnen (12 x, tenzij anders overeengekomen) in
één keer te voldoen. De afspraken hierover worden opgenomen in het huurcontract.

d. Bij niet nakoming door huurder van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is
verhuurder gerechtigd om haar verbintenissen voortvloeiend uit het huurcontract op te
schorten. Tevens is het bepaalde in artikel 8 omtrent de ontbinding van het contract van
toepassing.
e. Binnen 3 dagen na het tekenen van het huurcontract zal verhuurder aan huurder de
factuur doen toekomen, waarop de huurtermijnen en de kosten van bezorging/plaatsing van
het kunstobject worden vermeld.
Binnen 14 dagen na de factuurdatum dienen de kosten van bezorging/plaatsing en de eerste
huurtermijn te worden betaald. De volgende huurtermijnen moeten telkenmale uiterlijk 1
maand nadien worden betaald.
Artikel 4. Verplichtingen van de huurder
a. Huurder is verplicht om het kunstobject te gebruiken overeenkomstig de bestemming als
vermeld in het huurcontract.
b. Huurder dient zorgvuldig voor het kunstobject te zorgen tijdens de periode dat het zich in
zijn beheer bevindt. Indien en voor zover in verband met het kunstobject nog bijzondere
maatregelen noodzakelijk zijn, wordt dat in het huurcontract vermeld en dient huurder die
voorschriften stipt na te komen.
c. Huurder mag het kunstobject niet op een ander adres brengen dan is vermeld in het
huurcontract, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.
d. Het is huurder verboden om het kunstobject te vervreemden, onder te verhuren of
anderszins aan derden in gebruik of ter beschikking te stellen.
e. Huurder is verplicht om bij beschadiging, vermissing of verloren gaan (door welke oorzaak
dan ook) van het kunstobject verhuurder daarvan overwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur na
ontdekking daarvan in kennis te stellen, hetzij telefonisch of per e-mail.
f. Huurder is verplicht om bij het aangaan van het huurcontract het kunstobject, tesamen met
verhuurder, zorgvuldig te controleren op eventuele beschadigngen of andere tekortkomingen.
g. Huurder mag geen herstelwerkzaamheden of andere bewerkingen aan het kunstobject
(laten) uitvoeren.
Artikel 5. Intellectuele/industriële eigendomsrechten en beeldrechten
a. Huurder dient alle in de kop van dit artikel genoemde rechten die op het kunstobject rusten
te respecteren. Zo is het onder meer verboden om het kunstobject, al dan niet met
inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
Artikel 6. Aansprakelijkheid/verzekeringen
a. Zolang he tkiunstobject valt onder beheer van de huurder is die aansprakelijk voor alle
schade die voor verhuurder ontstaat door beschadiging aan het kunstobject, waaronder
tevens valt het volledig tenietgaan. Tevens is huurder aansprakelijk voor schade die voor
verhuurder ontstaat ingeval van vermissing en diefstal of verduistering van het kunstobject.

b. De huurder dient voor de periode dat het kunstobject onder zijn berusting valt dat te
verzekeren tegen diefstal/verduistering, vermissing, beschadiging/tenietgaan. Bewijs van het
afsluiten van een dergelijke verzekering dient aan verhuurder op een daartoe strekkend
verzoek te worden getoond.
c. De schade als bedoeld in sub a bestaat, ingeval van beschadiging van het kunstobject, in
ieder geval uit de kosten van herstel of, indien herstel niet mogelijk is, uit de
waardevermindering van het kunstobject die het gevolg is van de beschadiging. Ingeval van
tenietgaan, diefstal/verduistering, vermissing maar ook ingeval van ongeoorloofde
vervreemding, bestaat de schade in ieder geval uit de waarde die het kunstobject volgens de

verhuurder heeft. Daarnaast dient huurder ook alle andere schade te vergoeden die
verhuurder in die gevallen lijdt.
Artikel 7. Einde huurcontract
a. Aan het einde van het huurcontract zal verhuurder het kunstobject halen van het adres
van de huurder. Het gehuurde dient aan verhuurder terug te worden geleverd in
onbeschadigde staat. Indien verhuurder constateert dat het gehuurde in goede staat
verkeert, dan zal zij de huurder terstond vrijwaren.
b. Indien huurder na het verstrijken van het huurcontract het kunstobject in zijn gebruik/bezit
houdt zonder dat daartoe een nieuw huurcontract tot stand is gekomen, is hij over die
periode aan verhuurder een gebruiksvergoeding verschuldigd die gelijk is aan de laatst
geldende huurprijs. Daarbij geldt dat een deel van een maand wordt gesteld op een hele
maand.
Het gestelde in de eerste zin van sub b is niet van toepassing als het aan verhuurder is te
wijten dat huurder in het bezit is gebleven van het kunstobject.
Artikel 8. Ontbinding van huurcontract.
a. Ingeval huurder toerekenbaar tekort schiet in enige verplichting voortvloeiende uit het
huurcontract, waartoe onder meer behoren
- het zich als een niet goed huurder te gedragen
- het kunstobject niet overeenkomstig de bestemming van dit huurcontract te gebruiken,
is verhuurder gerechtigd om het huurcontract zonder nadere tussenkomst van de rechter
terstond door een daartoe strekkende mededeling aan huurder buitengerechtelijk te
ontbinden. Deze bevoegdheid komt verhuurder tevens toe bij:
b. niet prompte betaling van de huurpenningen;
c. verhuurder zal meedelen op welke datum en tijdstop zij het gehuurde zal komen ophalen;
d. het genoemde in artikel 7, sub a en b is hier tevens van toepassing.

