KUNST huren.
Kunst huren bij Galerie Dabekaussen is maatwerk in overleg.
Het huurbedrag (3 % per maand, 1,5 % huur en 1,5 % sparen) is gebaseerd op de
verkoopprijs van het kunstwerk en afhankelijk van de hoogte betaalt u per maand,
kwartaal, half jaar of per jaar, vooraf.
Elk kunstwerk kan in overleg binnen 2 weken na aanvang van de huurovereenkomst
worden geruild en afhankelijk van het verkoopbedrag betaalt u dan bij of krijgt u
terugbetaald.
Een huurovereenkomst heeft een looptijd van minimaal 1 voortschrijdend jaar.
Het ruilen van kunstwerken gebeurt in overleg met Galerie Dabekaussen.
De overeenkomst wordt automatisch verlengd. Vanaf opzeggen duurt de
overeenkomst nog een jaar. Daarna brengt u de kunst retour binnen 14 dagen na
einde.
Een gehuurd werk kopen.
Een gehuurd werk kan zo goed bevallen dat u het niet wenst te ruilen, maar te
kopen. Bij aankoop betekent dat het gespaarde huurbedrag in mindering wordt
gebracht op de aanschafprijs.
Huurkoopovereenkomst.
Indien u een kunstwerk wil aanschaffen maar het koopbedrag past op dat moment
niet, kunt u een huurkoopovereenkomst afsluiten met Galerie Dabekaussen. Met het
sluiten van de huurkoopovereenkomst bepaalt u samen met Galerie Dabekaussen
het maandelijks te betalen huurkoopbedrag.
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Bepalingen.
1. Indien u met Galerie Dabekaussen een huur of huurkoopovereenkomst
aangaat, dient u een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
2. De gehuurde kunstwerken dienen onbeschadigd retour gebracht te worden.
De huurder is verantwoordelijk voor welke schade dan ook, vanaf het
moment dat hij/zij met het gehuurde kunstwerk de galerie van Galerie
Dabekaussen verlaat. De huurder dient de werken te verzekeren tegen alle
vormen van schade en of diefstal.
Bij schade, brand en of diefstal wordt de huurder/ster aangesproken voor het
verkoopbedrag van het (de) kunstwerk(en).
3. Alle kunstwerken blijven in eigendom van de kunstenaar respectievelijk
Galerie Dabekaussen.
4. Kunstwerken die eigendom van de galerie zijn moeten binnen een (1) jaar
worden geruild of aangekocht. Kunstwerken eigendom van de kunstenaar
moeten binnen een half (1/2) jaar worden geruild of aangekocht.
5. Door onder meer marktomstandigheden kunnen verkoopprijzen zonder
voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Hierdoor kan ook uw huur
bedrag veranderen.
6. De actueel geldende verkoopprijzen van de kunstwerken zijn in de galerie om
er kennis van te nemen.
7. Wij behouden ons het recht voor dat, indien we de kunstwerken kunnen
verkopen aan derde, u te verzoeken het kunstwerk te komen ruilen.
8. De Galerie stuurt rekeningen per email.
9. De overeenkomsten hebben een minimale looptijd van 1 voortschrijden jaar.
10. Na opzeggen (alleen schriftelijk) loopt de vereenkomst nog een jaar.
Sittard,
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Voor akkoord:
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