
 

Overeenkomst strekkende tot uitlening van een kunstwerk voor tentoonstelling tussen de Organisator en de 

Uitlener is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden die in dit formulier bedongen zijn. 

Organisator:  

 
NAAM 
 
ADRES 
 
E-MAIL 
 
TEL 
 
VERANTWOORDELIJKE 
 

 

Uitlener:  

 
NAAM 
 
ADRES 
 
E-MAIL 
 
TEL 
 
VERANTWOORDELIJKE 
 
VERMELDING 
 

 

Tentoonstelling (volgens tentoonstellingsvoorstel met instemming van de kunstenaar): 

Naam  ……………………………………………………………………. 

Locatie  ……………………………………………………………………. 

Begindatum …………………………………………………………………….  

Einddatum ……………………………………………………………………. 

 



Beschrijving uitgeleend object  

(foto)  

 

 

Kunstenaar   ……………………………………………………………………. 

Titel    ……………………………………………………………………. 

Gedeclareerde waarde    ……………………………………………………………...EUR 

Beschrijving medium  …………………………………………………………………….  

Afmetingen (voor sculpturen: gewicht) gedemonteerd of zonder kader  ……………………………………………………. 

Afmeting kader/pedestal/… ……………………………………………………………………. 

Herkaderen toegestaan     JA/NEE 

Zo ja: teruggave in origineel kader is vereist   JA/NEE 

Afbeelding beschikbaar? 

Type    ……………………………………………………………………. 

Eigenaar copyright v.h. kunstwerk ……………………………………………………………………. 

Staat v.h. werk   ……………………………………………………………………. 

Een staat van bevinding zal worden opgemaakt bij het kisten en bij het ontkisten. 

Bijzondere voorzorgen: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Transport  

Uiterste ophaaldatum  ……………………………………………………………………. 

Uiterste datum van aankomst ……………………………………………………………………. 

Bemiddelaar transport  ……………………………………………………………………. 

Tel    ……………………………………………………………………. 

Kist beschikbaar   JA/NEE 

Ophaaladres   ……………………………………………………………………. 

Adres terug   ……………………………………………………………………. 

 



Verzekering 

De organisator dient de geleende kunstwerken “nagel tot nagel” te verzekeren voor de eerder aangegeven 

waarden. Het verzekeringscertificaat moet worden voorgelegd vooraleer het werk op transport wordt gezet. 

Bijzondere voorwaarden: (facility report,…) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Algemene Voorwaarden betreffende de tentoonstellings- en leenovereenkomst.  

De voorwaarden zoals hier uiteengezet, zijn toepasselijk op alle objecten die worden uitgeleend aan de organisator 

en kunnen niet gewijzigd worden, tenzij schriftelijk. 

Tenzij anders bedongen, zullen de kosten van verzekering en transport, en zo nodig van inpakken en kisten, worden 

gedragen door de organisator. 

Indien op vraag van de uitlener, zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst, het object naar een ander adres 

dient te worden teruggebracht dan dat van ophaling, zal de uitlener ertoe gehouden zijn die bijkomende kosten te 

betalen die die wijziging met zich meebrengt. 

Het geleende object moet binnen de termijn van 15 dagen na het einde van de tentoonstelling worden 

teruggezonden naar het aangeduide adres. Indien deze termijn overschreden wordt, is het de uitlener toegestaan 

het transport terug te organiseren in naam en op kosten van de organisator. 

In het geval van internationaal transport dient de organisator de uitlener de nodige instructies te geven die passend 

zijn voor een probleemloze dedouanering van het object in het land van bestemming en vice versa. 

 

 

Akkoord: Ik ga akkoord met alle voorwaarden van deze overeenkomst en ben er bewust van dat bij gebreke aan de 

vereisten te voldoen, dit als gevolg kan hebben dat de uitlening/tentoonstelling niet doorgaat.  

 

 

De organisator      De uitlener               

  

 

datum …………………………………………………………………….   datum  ……………………………………………………………………. 

 

 


