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Reglement  
 

Aanvang en beëindiging van het abonnement 

 

1. Een kunstabonnement kan op iedere datum aanvangen en is 12 maanden 

geldig. De aanmelding geschiedt na legitimatie en door ondertekening van het 

inschrijfformulier door de abonnee. De abonnee ontvangt hiervoor een bewijs 

van deelname. Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen slechts na schriftelijke 

toestemming door een ouder of een verzorger lid worden van de kunstuitleen. 

Het abonnement van de kunstuitleen kan worden gecombineerd met het 

abonnement van Bibliotheek Veenendaal ter plaatse (combinatieabonnement). 

 

2. Een abonnement dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. De eerste 

betaling geschiedt contant. De volgende jaren wordt ruim voor de vervaldatum 

aan de abonnee een factuur per email gestuurd, die voor de vervaldatum dient 

te worden betaald. 

 

3. Een abonnement wordt aangegaan voor de tijd van minimaal één jaar en 

wordt vervolgens stilzwijgend verlengd voor de periode van een jaar. 

 

4. Een abonnement eindigt uitsluitend door inlevering van het laatst geleende 

kunstwerk en door ondertekening van het opzegformulier. 

 

5. Tarieven jaarabonnement m.i.v. 1 januari 2023: 

a. leden Bibliotheek Veenendaal     € 73,00 

b. niet-leden Bibliotheek Veenendaal    € 80,00 

c. bedrijven         € 91,00 

d. houders CJP          € 59,00 

N.B. Inschrijfgeld (eenmalig)      €  5,- 

 

 

Uitleen en inlevering van de werken 

 

6. De uitleenperiode is vastgesteld op ten hoogste 12 maanden. De uitleentermijn 

kan echter verlengd worden indien het werk niet is gereserveerd door een 

andere lener. 

7. Indien de abonnee het uitgeleende werk niet op de daarvoor gestelde datum 
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inlevert, wordt een telaatgeld berekend van € 0,20 per dag.  

 

8. Indien de abonnee na de eerste herinnering het uitgeleende werk niet binnen 

de gestelde termijn inlevert of koopt en de kunstuitleen daardoor genoodzaakt is 

het geleende werk door middel van een procedure terug te vorderen, is de 

kunstuitleen gerechtigd om de kosten voor het aanspannen van de procedure 

om het kunstwerk terug te vorderen aan de abonnee in rekening te brengen. De 

kunstuitleen heeft tevens het recht de abonnee voor verdere deelname aan de 

kunstuitleen in de provincie Utrecht uit te sluiten. Een eventueel resterend deel 

van het abonnement wordt niet terugbetaald.  

 

Aankoop kunstwerken 

 

 9. Abonnees die één jaar of langer als gebruiker van de kunstuitleen zijn 

ingeschreven, komen in aanmerking voor aankoop van kunstwerken. 

 

10. De prijzen van de kunstwerken worden berekend inclusief de verschuldigde 

omzetbelasting en voor zover het een ingelijst werk is, inclusief de lijst. Indien er 

een prijs achterop een kunstwerk staat, geeft dit lang niet altijd de verkoopprijs 

weer. De geldige prijs van een kunstwerk is alleen op aanvraag beschikbaar. 

 

11. De kunstuitleen heeft het recht de verkoop te weigeren.  

 

 

Behandeling van de werken, schade en transport 

 

12. De abonnee dient met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met de werken om 

te gaan. Dit betekent onder meer dat werken niet direct in de nabijheid van een 

warmtebron, op een vochtige plek of in direct zonlicht geplaatst mogen 

worden.  

 

13. De abonnee is verplicht bij beschadiging, diefstal, vermissing of verloren gaan 

van werken, de kunstuitleen hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. 

 

14.  De abonnee is aansprakelijk voor schade aan, diefstal van, vermissing van of       

       verloren gaan van het werk tijdens de periode dat hij/zij het werk op zicht houdt. 

 

15.  Kunstuitleen Veenendaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die      

       wordt veroorzaakt door of verband houdt met een werk van de kunstuitleen        

       tijdens de periode dat een deelnemer het werk op zicht houdt. De deelnemer     

       vrijwaart Kunstuitleen Veenendaal van schadeclaims van derden tijdens die        

       periode. 

 

16.  De abonnee verzorgt zelf op verantwoorde wijze het transport van de werken 

van en naar de kunstuitleen. Voor een veilig vervoer van de kunstwerken is het 

gebruik van noppenfolie van de kunstuitleen verplicht. Dit materiaal kost € 3,50 

en is vele malen te (her)gebruiken.    
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Overige bepalingen 

 

17. De abonnee is verplicht bij verhuizing het nieuwe adres onmiddellijk aan de 

kunstuitleen door te geven. 

 

18. Het is verboden een kunstwerk te reproduceren of op een tentoonstelling te 

tonen zonder schriftelijke toestemming van de kunstuitleen. 

 

19. De kunstuitleen vertegenwoordigt de kunstenaar met betrekking tot de in 

bruikleen of in huur gegeven kunstwerken in en buiten rechte. 

 

20. De kunstuitleen heeft de bevoegdheid tarieven en reglement bepalingen 

eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Dit 

reglement komt in de plaats van alle eerdere reglementen. Een exemplaar van 

dit reglement is voor iedere abonnee beschikbaar. Met ondertekening van een 

inschrijfformulier verklaart de abonnee zich akkoord met de inhoud van het 

reglement.  

 

 

 

 

Kunstuitleen Veenendaal (in De Cultuurfabriek) 

Kees Stipplein 74 

Postbus 5 – 3900 AA Veenendaal 

t (0318) 58 26 69 

cdkuijper@bibliotheekveenendaal.nl 

www.kunstuitleenveenendaal.nl 
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