Voorwaarden voor het lenen van een kunstwerk bij Unique Sculptures
Artkel 1:
Tîjdsduur/ de leenvergoeding: Het kunstwerk wordt voor de tjdsduur van maximaal een half
jaar, zes maanden, door Unique Sculptures uitgeleend.
De leenvergoeding zonder koop bedraagt per maand 3% van de aankoopwaarde van het
kunstwerk excl. 6 % b.t.w. Betaling geschiedt via automatsche incasso. Hiertoe wordt het
machtgingsformulier ingevuld en ondertekend.
Indien ’de in leennemer’ na het einde van de leenperiode het geleende kunstwerk niet inlevert, is
‘de in leennemer’ een bedrag van € 25,- per maand per kunstwerk aan Unique Sculptures
verschuldigd bovenop de verschuldigde leenprijs. Daarnaast zullen administratekosten in
rekening worden gebracht.
Artkel 2:
Het kooprecht - Bij tussentjdse aankoop of bij aankoop aan het einde van de leentjd worden
de maandelijkse betalingen in mindering gebracht van het aankoopbedrag van het kunstwerk
minus 1% leengeld per maand.
Artkel 3:
De staat van het kunstwerk
De ondergetekenden hebben zich overtuigd van de goede staat van (de)in deze overeenkomst
genoemd kunstwerk. Een foto van het kunstwerk wordt als bijlage aan deze overeenkomst
toegevoegd.
Artkel 4:
Transport en verzekering: Het transport is voor rekening van de ‘in leennemer’ .
De “in leennemer ‘ is gedurende de looptjd van de leenovereenkomst verantwoordelijk voor het
kunstwerk en is om deze reden gedurende de looptjd van de overeenkomst verplicht het
kunstwerk te verzekeren tegen de verzekeringssom van 70% van de in deze overeenkomst
genoemde waarde c.q. verkoopprijs .
Een schrifelijk bewijs van de verzekeringsovereenkomst wordt aan “Unique Sculptures” overlegd
bij de overdracht tot leen van het kunstwerk.
Artkel 5:
Niet opzegbaar en ontbinding- Gedurende de looptjd van de leenovereenkomst is de
overeenkomst niet opzegbaar, tenzij de overeenkomst wordt ontbonden wegens overmacht van
de “in leennemer”of vanwege zodanige wanprestate van de “in leennemer”, dat dit de eenzijdige
beëindiging van deze overeenkomst door “Unique Sculptures”rechtvaardigt.
Deze overeenkomst wordt geacht van rechtswege te zijn ontbonden, zonder nadere tussenkomst
van de rechter, indien de “in leennemer” in staat van faillissement wordt gesteld , deze surseance
van betaling aanvraagt , onder curatele wordt geplaatst of is overleden. Vanaf het moment dat
deze overeenkomst om deze reden wordt ontbonden, zal “Unique Sculptures” als gerechtgde
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het kunstwerk of de kunstwerken met onmiddellijke ingang afgeleverd krijgen door de ‘in leen
nemer’ of zijn plaatsvervanger.
Artkel 6:
Auteursrecht-Bij aankoop van het kunstwerk/de kunstwerken gaat het in het vooraf beschreven
eigendom over op de “in leennemer”. Met dien verstande, dat het auteursrecht te allen tjde bij
de kunstenaar blijf berusten. Het kopiëren, reproduceren, publiceren is gebonden aan de
bestaande wetelijke regelingen en is derhalve aan restrictes onderhevig.

Contract voor een leenbeeld van Unique Sculptures met kooprecht
1. Preambule
Het in de overeenkomst genoemde kunstwerk, danwel de genoemde kunstwerken, hetzij van de
beeldende kunstenaar Marcus Ravenswaaij en/of Marijke A. Deege behoren in eigendom toe aan
beeldhouwer Marijke A. Ravenswaaij-Deege.

2. De ondergetekenden
Naam

: ……………………………………………………………………

Adres + postcode

: …………………………………………………………………..

Plaats

: ……………………………………………………………………

Telefoon

: …………………………………………………………………..

BTW-plichtg onder nr.

: …………………………………………………………………..

Bankrekeningnr: Iban

: ………………………………………………………………….

In de overeenkomst te noemen de “in leennemer”
en
In de overeenkomst te noemen Unique Sculptures
Naam

: Marijke A. Ravenswaaij-Deege

Adres + postcode

: Dorpsweg 71 , 4221 LH

Plaats

: Hoogblokland

Telefoon

`

Bankrekeningnr: Iban

: [ +31] 0183-562093
: NL45INGB0000164595 t.n.v. Unique Sculptures

komen overeen dat het kunstwerk getteld…………………………………………………………………………..
van de kunstenaar …………………………………………………………………………………………………………………….
in het materiaal……………………………………………………………………………………………………………………….

2

met de afmetngen…………………………………………………………………………………………………………………..
tegen de aankoopprijs van € …………………. excl. 6% b.t.w. in leen wordt genomen tegen de
bovengenoemde voorwaarden.
Voor akkoord getekend op

: Plaats ……………………….. ……..Datum …………………………..

Handtekening van de “in leennemer”: ………………………………………………………………………………….
Handtekening “Unique Sculptures”
Marijke A. Ravenswaaij-Deege
: …………………………………………………………………………………….
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