TARIEVEN KUNSTUITLEEN SPECIAL ARTS VOOR BEDRIJVEN
07-2015
Huurprijs
De huurprijs is afhankelijk van de grootte van het kunstwerk.
Bij tweedimensionaal werk:
Afmeting t/m 65x80 cm: huurprijs van 1 kunstwerk per maand: € 8,40 excl. 21% BTW.
Afmeting vanaf 70x90 cm: huurprijs van 1 kunstwerk per maand: € 12,39 excl. 21% BTW.
Bij driedimensionaal werk:
Afmeting tot
20 cm hoog, breed of diep: huurprijs van 1 kunstwerk per maand:
€ 8,40 excl. 21% BTW.
Afmeting vanaf 20 cm hoog, breed of diep: huurprijs van 1 kunstwerk per maand:
€ 12,39 excl. 21% BTW.
Huurperiode
De huurperiode vanaf 6 maanden of één jaar
Uurtarief
Voor het selecteren, de handeling en het inrichten en uitruimen van huurcollecties
berekenen wij een uurprijs van € 50,-.
Boete
Wij berekenen, voor het te laat terugbrengen van de gehuurde werken, de kostprijs van
het halen, conform deze tarievenlijst. Tevens berekenen we een boete van € 50,-.
Eigen risico
Het eigen risico per gebeurtenis is € 500,-.
Bezorgkosten
Bezorgkosten worden berekend op basis van de routeplanner Routenet. Voor de chauffeur
en het aantal kilometers vice versa wordt een uurprijs van € 50,- en € 0,44 per km in
rekening gebracht. Voor bijzondere collecties qua omvang en/of bij bijzondere grote
formaten kunstwerken wordt een aparte offerte opgesteld.
Ophangsystemen
Special Arts levert ophangsystemen op maat. Tevens worden ophanghaken en nylon
koorden geleverd. De kosten voor het monteren zijn € 50,- per uur.Voor overige informatie
kunt u terecht bij de medewerkers van de kunstuitleen.
BTW
Special Arts is BTW plichtig. BTW-nummer NL009057821B01.
Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
Amersfoort,
juli 2015

Informatie over het huren van kunst bij de kunstuitleen van Special Arts
In onderstaande geven we een kort overzicht van de mogelijkheden om werk te huren van
de kunstuitleen van Special Arts.
Special Arts heeft twee- en driedimensionaal werk in de collectie. Onder tweedimensionaal
verstaan we schilderijen, tekeningen en grafiek. Onder driedimensionaal werk
beeldhouwwerk, vaak van keramiek, maar ook van brons of hout
1. U huurt een aantal kunstwerken voor een half of heel jaar en zoekt die zelf uit in onze
kunstuitleen. U verzorgt ook zelf het vervoer en het ophangen van het werk.
2. U huurt een aantal kunstwerken voor een half of heel jaar en laat die selecteren door de
medewerkers van de kunstuitleen. Tevens laat u het vervoer aan hen over en het
ophangen van het werk.
3. Uiteraard zijn er varianten op bovenstaande twee uitersten.
4. U huurt kunstwerken voor een half of heel jaar en wilt werken met een bepaald thema:
 de natuur/dieren/landschap
 eten/drinken
 religie
 vervoer
 vakantie
 wonen, dagelijks leven
 ontmoeting
 een bepaalde techniek, bijvoorbeeld keramiek, ets, zeefdruk
Uiteraard kunnen we op grond van die criteria bepaald werk selecteren. Dit vraagt echter
meer aandacht en tijd voor het samenstellen van een samenhangende collectie. Zonodig
selecteren we daartoe werken in bepaalde ateliers. Ook dat vraagt meer tijd en aandacht.
5. U wilt ter gelegenheid van een bepaalde gebeurtenis een tentoonstelling rondom een
thema of doelgroep. In zo’n geval is meer overleg nodig over de aanleiding van de
tentoonstelling, de duur ervan, het thema, de ruimte waar het werk komt en de
hoeveelheid werken. Uiteraard vraagt dit meer tijd.
Bij het maken van een tentoonstelling gelden andere prijzen voor het huren van werk,
afhankelijk van het soort werk en de duur van de tentoonstelling.
6. Wij hebben uiteraard veel tweedimensionale werken (schilderijen, tekeningen, grafiek),
maar het is ook mogelijk om via ons een beeldententoonstelling in te richten.
Amersfoort,
juli 2015

