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Zoek je een origineel kunstwerk voor bij je thuis? Dan ben je bij Kunstuitleen 
Veenendaal in De Cultuurfabriek aan het juiste adres! Hier kun je tegen een 
aantrekkelijk tarief kunst lenen en experimenteren met werken in allerlei stijlen 
en technieken. Als het kunstwerk je bevalt, dan kun je het ook kopen.

Een veelzijdige kunstcollectie
Als abonnee kun je kiezen uit een grote en 

gevarieerde collectie kunstwerken. Deze 

collectie bestaat uit schilderijen, tekeningen, 

grafische kunst, foto’s en sculpturen, veelal 

met een waarde van € 500,- tot € 7.500,- . 

Ongeacht de waarde, zijn de kunstwerken

te leen voor € 76,50 per jaar. Ieder jaar

worden er nieuwe werken aan de collectie

toegevoegd. Er is ook werk te leen van een 

aantal Veenendaalse kunstenaars. 

Hoe word ik lid?
Bij de servicebalie van De Cultuurfabriek kun

Tarieven 2020
Jaarabonnement  € 76,50

Jaarabonnement leden bibliotheek  € 69,50

Jaarabonnement CJP  €  56,00

Bedrijven (per kunstwerk)  € 87,00

Inschrijfgeld (eenmalig)  €  5,00

Noppenfolie (verplicht)  € 3,50

je op vertoon van een geldig legitimatiebewijs 

lid worden van Kunstuitleen Veenendaal.

Vervol gens kies je een kunstwerk uit dat je aan-

spreekt. Indien gewenst adviseren wij je graag. 

Na registratie kun je het werk van je keuze 

direct mee naar huis nemen. Je leent het kunst-

werk voor een dag of langer (max. een jaar). Is 

het werk niet gereserveerd door een andere lener, 

dan kun je de uitleentermijn laten verlengen.

Workshops, kunstmarkt en meer
Of je nu lid bent of niet, je bent van harte welkom 

bij tentoonstellingen, workshops en andere 

activiteiten van Kunstuitleen Veenendaal.

Kunst kado geven?
Dat kan! Bij de servicebalie van

De Cultuurfabriek is het feestelijk verpakte 

Kunst cadeauabonnement van Kunstuitleen 

Veenendaal verkrijgbaar. 

Openingstijden 2020
Dinsdag en vrijdag 10.00-20.00 uur

Woensdag, donderdag en zaterdag 

10.00-17.00 uur

Kunstuitleen Veenendaal
(in De Cultuurfabriek)
Kees Stipplein 74
3901 TP Veenendaal
t (0318) - 58 26 44

kunst@bibliotheekveenendaal.nl  

www.kunstuitleenveenendaal.nl
www.cultuurfabriekveenendaal.nl

Kunstwerken voorpagina (van links naar rechts): 
Olaf Stevens, Jeroen Hermkens, Martin Luijendijk, Hennie van der Vegt, Frank Willems, Eveline Mooibroek
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