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Artikel 1  Algemeen   
1. Onder kunstuitleen wordt hier verstaan: het 

door de Stichting Special Arts Nederland, 
gevestigd te Amersfoort, hierna Special Arts 
genoemd, aan de huurder gegeven recht om 
tegen betaling van een nader vast te stellen 
vergoeding één of meer kunstwerken, waarover 
Special Arts de beschikking heeft, voor een 
bepaalde periode te huren, onder de 
voorwaarden en condities zoals in dit reglement  
omschreven en tegen  vergoedingen conform 
de bij deze overeenkomst verstrekte en door 
Special Arts vastgestelde tarievenlijst. 

2. Special Arts is een ideële stichting, die tot 
doelstelling heeft het stimuleren van 
kunstbeoefening door mensen met een 
handicap en het ondersteunen van kunstenaars 
met een handicap. De kunstuitleen is één van 
de middelen, door middel waarvan de stichting 
deze doelstelling bereikt. Dat betekent dat de 
huurders van kunstwerken van de kunstuitleen 
van Special Arts in de eerste plaats de 
hierboven genoemde ideële doelstelling 
ondersteunen.    

 
Artikel 2   Voorwaarden  
1. Aanmelding als huurder geschiedt door invulling 

en ondertekening van de huurovereenkomst, 
waarbij de huurder zich bekend en akkoord 
verklaart met de inhoud van dit reglement.  

2. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen 
kunnen huurder zijn. 

 
Artikel 3   Aanvang huurperiode 
1. De huurovereenkomst kan op elk moment 

ingaan en geldt voor een half jaar of een jaar.   
 
Artikel 4   Einde huurovereenkomst, verlenging 
                 en teruggave kunstwerken 
1. De huurovereenkomst eindigt door: 

 Schriftelijke opzegging door de huurder, 
uiterlijk twee maanden voor de einddatum 
van de huurovereenkomst. 

 Opzegging door Special Arts, dan wel de 
huurder per de eerste van de volgende 
maand, indien de huurder, dan wel Special 
Arts het in de overeenkomst en dit 
reglement bepaalde niet, gedeeltelijk niet 
of niet behoorlijk nakomt.  

 Faillissement, het in liquidatie treden of in 
surseance van betaling verkeren van de  
huurder. 

 Het vallen onder de regeling van 
schuldsanering voor natuurlijke personen 
van de huurder.  

 Overlijden van huurder. 
 

2. Indien de huurder niet twee maanden voor de 
afloop van de huurovereenkomst schriftelijk de 
overeenkomst opzegt, wordt de overeenkomst  
stilzwijgend verlengd met dezelfde huurperiode. 

3. Op de einddatum van de huurovereenkomst 
dient de huurder de gehuurde kunstwerken aan 
Special Arts terug te geven. Indien een huurder 
na het beëindigen van de overeenkomst in 
gebreke blijft de gehuurde werken in te leveren,  
is huur verschuldigd tot en met de maand  

 
 

 
 
 
 
 
 
waarin de werken aan Special Arts zijn 
teruggegeven of door Special Arts conform lid 5 
van dit artikel op kosten van de huurder zijn 
teruggehaald. 

4. Bij te late inlevering kan Special Arts bovendien 
per maand een in de tarievenlijst genoemde 
boete in rekening brengen. Gedeelten van een 
maand worden als volle maand berekend.  

5. Special Arts is gerechtigd bij verzuim van de 
huurder het werk voor rekening van de huurder 
op te halen. 

 
Artikel 5   Betaling  
1. Na het aangaan van de overeenkomst ontvangt 

de huurder in de eerste volledige maand van de 
huurperiode de factuur voor de gehele 
huurperiode. 

2. Bij (stilzwijgende) verlenging van de 
huurperiode ontvangt de huurder in de eerste 
gehele maand na de prolongatiedatum de 
desbetreffende factuur. 

3. Bij tussentijdse beëindiging van het 
huurcontract of wanneer de huurder een aantal 
werken tussentijds terugbrengt, dient de 
volledige huurprijs te worden betaald. 

4. Wanneer de huurder tussentijds meer 
kunstwerken bijhuurt, dient de huurprijs over de 
desbetreffende periode betaald te worden, met 
een minimumperiode van een half jaar.  

5. De betaling van de factuur dient binnen veertien 
dagen na dagtekening van de factuur te 
geschieden. 

 
Artikel 6   Kooprecht  
1. De huurder die één of meerdere kunstwerken 

huurt, heeft het eerste recht van koop. Dit 
eerste recht vervalt na het verstrijken van de 
huurtermijn. 

 
Artikel 7 Koopoptie  
1. De koopoptie met betrekking tot een gehuurd 

kunstwerk dient schriftelijk te worden 
aangevraagd en gaat in op de datum van 
ontvangst van de koopoptie.  

2. De termijn van de koopoptie betreft maximaal 
de duur van de huurovereenkomst.  

3. Wanneer een tweede gegadigde zich meldt 
voor de aankoop van het in lid 1 van dit artikel 
bedoelde kunstwerk, dan zal de eerste 
koopgegadigde hiervan terstond  schriftelijk op 
de hoogte worden gesteld en binnen tien 
dagen na ontvangst van dit bericht aan Special 
Arts schriftelijk moeten berichten of hij al dan 
niet gebruik zal maken van zijn koopoptie. In 
het geval hij niet wenst te kopen, vervalt de 
optie.  

4. De aankoop wordt geëffectueerd na afloop van 
de desbetreffende huurperiode. 

 
Artikel 8  Verzekering en Aansprakelijkheid  
1. De kunstwerken zijn gedurende de huurperiode 

door Special Arts volledig verzekerd met een 
eigen risico op basis van een in de tarievenlijst 
genoemd bedrag per gebeurtenis. 

2. De huurder is aansprakelijk voor schade 
ontstaan  in de huurperiode als gevolg van 
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toerekenbare onachtzaamheid of nalatigheid, 
onverlet de door Special Arts terzake 
afgesloten verzekering. 

3. De kosten van schade aan de glasplaat 
gedurende de huurperiode komen steeds voor 
rekening van de huurder.  

4. Schade ontstaan tijdens vervoer is voor 
rekeningen risico van degene die op grond van 
art. 9 van dit reglement voor het vervoer  
zorgdraagt.  

 
Artikel 9 Transport kunstwerk(en)  
1. De huurder dient, tenzij anders is overeen-

gekomen, zelf het transport van en naar Special 
Arts te verzorgen.  

2. De werken dienen tijdens het vervoer deugdelijk 
te worden beschermd door b.v. doek, plastic of 
karton.  

3. Het transport kan ook door Special Arts worden 
verzorgd waarbij de transportkosten voor 
rekening van de huurder komen.  
Vervoerskosten worden op basis van een route-
planner v.v. in reistijd en kilometerkosten bere-
kend. Het desbetreffende uurloon en de kilo-
metervergoeding zijn conform de in de 
tarievenlijst vermelde bedragen.  

 
Artikel 10 Inrichting/plaatsing kunstwerken  
1. Wordt de inrichting op verzoek van de huurder 

door Special Arts verzorgd, dan komen de 
kosten, berekend op uurbasis, voor rekening 
van de huurder. Het uurbedrag is conform het 
daarvoor gestelde bedrag in de tarievenlijst. 

2. Wanneer Special Arts de kunstwerken voor de 
huurder selecteert, komen de kosten voor 
selectie en handeling voor rekening van de 
huurder. Het uurtarief is conform het in de 
tarievenlijst vermelde bedrag. 

 
Artikel 11  Beheer/zorgplicht 

De huurder wordt geacht met de nodige zorg 
met het gehuurde werk om te gaan. Hierbij is 
het o.a. van belang dat de werken niet in de 
directe nabijheid van een warmtebron of in de 
buurt van een vochtige plaats geïnstalleerd of 
bewaard  worden. De werken dienen tegen 
direct zonlicht beschermd te worden. 
 

Artikel 12  Informatieplicht  
1. De huurder is verplicht Special Arts onmiddellijk 

op de hoogte te stellen van beschadiging,  
vermissing of verloren gaan van het werk. 

2. Herstel- en andere werkzaamheden aan het 
werk mogen slechts door of in opdracht van 
Special Arts verricht worden. 

3. De huurder is tevens verplicht Special Arts 
onmiddellijk op de hoogte te stellen van een 
adreswijziging. 

 
Artikel 13  Gebruik kunstwerken door derden   
1. De huurder mag het gehuurde werk niet aan 

derden afstaan, overdragen dan wel zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Special Arts naar een ander pand overbrengen.  

2. Het is niet toegestaan het kunstwerk op enige 
andere wijze te gebruiken dan voor het doel 
waarvoor het is gehuurd, namelijk voor 
representatieve doeleinden c.q. verfraaiing van  
een interieur. 

 
Artikel 14 Tussentijds afstaan van het 

kunstwerk  
Special Arts behoudt zich in bijzondere gevallen 
het recht voor  één of meerdere gehuurde erken 

met opgave van redenen tussentijds terug te 
vragen. De huurder wordt hiervan een maand 
van tevoren op de hoogte gesteld. In overleg 
met Special Arts kan een vervangend kunst-
werk worden geleverd. Indien geen vervangend 
kunstwerk kan worden geleverd, is de huurder 
voor het teruggevraagde kunstwerk  
geen huur verschuldigd vanaf de datum dat dit 
werk is teruggevraagd. 

 
Artikel 15  Vertegenwoordiging  
1. Met betrekking tot de kunstwerken vertegen-

woordigt Special Arts de kunstenaar, tenzij de 
kunstenaar de uitoefening van zijn rechten  aan 
derden heeft toevertrouwd. 

2. Voor het tentoonstellen van het kunstwerk, 
anders dan op de plaats waar het kunstwerk is 
opgesteld of opgehangen dan wel het 
reproduceren van het kunstwerk, is de 
schriftelijke toestemming van Special Arts c.q. 
van de in lid 1 van dit artikel bedoelde derden 
vereist.  

3. Special Arts berekent de gebruikelijke afdracht 
van rechten voor reproductie. 

 
Artikel 16  Tarieven  
1. De huurprijs van één of meerdere kunstwerken 

is conform de vermelde prijzen per stuk per 
maand in de  bijgevoegde tarievenlijst.   

2. De huurperiode is zes maanden of een jaar. 
Delen van een maandperiode worden als volle 
maandperiode gerekend.   

3. Afhankelijk van de lengte van de huurperiode 
en het aantal gehuurde kunstwerken kan er op 
basis van het daartoe gestelde in de 
tarievenlijst een korting worden gegeven op de 
huurprijs.  

4. Tussentijdse prijsaanpassingen zijn mogelijk 
en worden doorgevoerd per datum van de 
eventuele (stilzwijgende) voortzetting van het 
huurcontract. 

 
Artikel 17  Wijzigingen van dit reglement 
1. Special Arts heeft het recht de voorwaarden 

van dit reglement te wijzigen. De wijzigingen 
worden vooraf  tijdig aan alle betrokkenen 
bekend gemaakt. 

2. Wanneer de huurder binnen een maand geen 
schriftelijk bezwaren tegen de wijzigingen heeft 
ingediend, wordt hij geacht daarmee in te 
stemmen en worden de wijzigingen ingevoerd 
bij een eventuele verlenging van de 
overeenkomst. 

3. Wijzigingen die terzake door de overheid 
worden opgelegd, zijn bindend vanaf de datum 
waarop deze wijzigingen schriftelijk aan de 
huurder  bekend zijn gemaakt. 

 
Artikel 18  Geschillenregeling  
1. Met betrekking tot interpretatieverschillen over 

(artikelen van) dit reglement en voor situaties 
waarin dit reglement niet voorziet, beslist het 
bestuur van Special Arts.  

2. Op de huurovereenkomst tussen Special Arts 
en huurder is het Nederlands recht van 
toepassing.   

 
Amersfoort, september 2010. 


