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Algemeen
CBK Zuidoost stelt natuurlijke personen en rechtspersonen in de gelegenheid om tegen onderstaande
voorwaarden kunstwerken te huren of te kopen. De huurder of koper verklaart met de ondertekening van
het inschrijfformulier, het huurformulier of de koopovereenkomst kennis te hebben genomen van de
voorwaarden en met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de huurovereenkomst: de overeenkomst die CBK Zuidoost en huurder zijn aangegaan, krachtens
welke overeenkomst de huurder het recht heeft tegen het betalen van een huurvergoeding
kunstwerken die beheerd worden door CBK Zuidoost te huren;
b. CBK Zuidoost: het Centrum Beeldende Kunst Zuidoost
c. huurder: de particulier, het bedrijf of de instelling met wie CBK Zuidoost een huurovereenkomst
heeft afgesloten;
d. huurprijs: een percentage van de waarde van het geleende kunstwerk dat huurder maandelijks
moet voldoen aan CBK Zuidoost.
Artikel 2 Inschrijving
1. Inschrijving als huurder geschiedt na legitimatie door middel van een geldig legitimatiebewijs,
een recent adresbewijs van het adres waar het kunstwerk zich bevindt, alsmede vertoon van de
bankpas van de rekening waarmee de huurvergoeding wordt betaald. De aspirant-huurder is op
het moment van inschrijving minimaal 18 jaar oud.
2. Huurder is verplicht om bij verhuizing schriftelijk een adreswijziging door te geven van het adres
waar het kunstwerk zich bevindt.
Artikel 3 Betalingen
1. Huurder is over gehuurde kunstwerken maandelijks een huurprijs verschuldigd.
2. Betaling is alleen mogelijk via machtiging tot automatische afschrijving.
3. CBK Zuidoost kan van het bepaalde in het eerste en tweede lid afwijken in voorkomende
gevallen. Hieraan kunnen extra kosten verbonden zijn.
Artikel 4 Duur van de overeenkomst
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 5 Beëindiging, opzegging en ontbinding
1. Beëindiging van de overeenkomst door de huurder vindt uitsluitend plaats als de huurder het
geleende kunstwerk/de geleende kunstwerken in goede staat heeft teruggebracht of als hij het
kunstwerk koopt.
2. In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste
van de huurder, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de huurder niet
langer vrijelijk over zijn vermogen kan beslissen, mag CBK Zuidoost de overeenkomst terstond
en met directe ingang opzeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle vorderingen van CBK Zuidoost op de huurder zijn
in dat geval onmiddellijk opeisbaar, met dien verstande dat het opgebouwde spaartegoed
hiermee wordt verrekend.
3. Indien de huurder op hem rustende verplichtingen niet nakomt, is hij jegens CBK Zuidoost
aansprakelijk voor alle schade die hierdoor voor CBK Zuidoost ontstaat. Alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten die CBK Zuidoost maakt in verband met het terugkrijgen van een
kunstwerk en in verband met incasso van verschuldigde bedragen komen voor rekening van de
huurder.

4. Opzegging van de overeenkomst door de verhuurder vindt plaats als het kunstwerk wordt
verkocht. Huurder brengt in dat geval het kunstwerk binnen een maand terug naar CBK
Zuidoost.
Artikel 6 Verplichtingen van huurder
De huurder dient als een goed huurder voor de kunstwerken te zorgen. Dit houdt onder andere in:
a. de huurder is verplicht het kunstwerk deugdelijk verpakt te vervoeren, zodat schade aan het
kunstwerk wordt voorkomen (verpakkingsmateriaal is tegen betaling verkrijgbaar bij CBK
Zuidoost);
b. dat wordt gezorgd voor een deugdelijke bevestiging, ophanging en plaatsing van het kunstwerk;
c. dat het kunstwerk niet wordt geplaatst in het volle zonlicht;
d. dat het kunstwerk niet wordt geplaatst boven of bij een vochtige plaats, een warmtebron of
keuken;
e. dat het kunstwerk niet wordt geplaatst tegen scherpe of uitstekende voorwerpen;
f. dat het kunstwerk op de juiste manier wordt verplaatst en vervoerd, dat wil zeggen dat bij een
tweedimensionaal kunstwerk met handen aan weerszijden van de lijst en bij een
driedimensionaal kunstwerk tenminste met één hand onder de sokkel verplaatst en vervoerd
wordt (dus nooit alleen vasthouden aan de boven lijst, aan het ophangsysteem of een deel van
het kunstwerk).
Artikel 7 Schadeverzekering
1. CBK Zuidoost draagt zorg voor een verzekering tegen schade aan een kunstwerk. Het is de
huurder verboden een kunstwerk elders te (laten) verzekeren tegen schade.
2. Het eigen risico voor de huurder bedraagt € 250 per gebeurtenis. Bij schade onder € 250 brengt
CBK Zuidoost het betreffende bedrag in rekening bij de huurder. Indien de schade is ontstaan
doordat de huurder enige krachtens deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet is
nagekomen, dan behouden zowel CBK Zuidoost als de betrokken verzekeraars zich het recht
voor om de totale schade op de huurder te verhalen.
3. In geval van schade aan het kunstwerk dient de huurder CBK onmiddellijk daarvan op de hoogte
te stellen en het betrokken kunstwerk zo snel als mogelijk te retourneren. Het is de huurder
uitdrukkelijk verboden om zelf reparaties uit te (laten) voeren.
Artikel 8 Koop van een kunstwerk
1. Voor iedere huurder wordt een gedeelte van de huurvergoeding als spaartegoed gereserveerd.
Dit spaartegoed kan uitsluitend worden besteed aan de aankoop van kunstwerken en artikelen
uit de collectie van CBK Zuidoost en dient uiterlijk binnen drie jaar na beëindiging van de
inschrijving te worden besteed. Een voorwaarde hierbij is dat de huurder aan al zijn financiële
verplichtingen heeft voldaan.
2. CBK Zuidoost biedt in beginsel al haar werken tevens te koop aan. De verkoopprijzen kunnen
worden geraadpleegd bij CBK Zuidoost door middel van een koopaanvraag.
3. De huurder bij wie het kunstwerk zich bevindt, heeft het eerste recht van koop. Indien een
koopaanvraag wordt gedaan door een ander dan de huurder, wordt eerst de huurder in de
gelegenheid gesteld tot aankoop over te gaan.
4. Kunstwerken kunnen zowel via de webshop als in de winkel van CBK Zuidoost worden gekocht.
In verband met de benodigde tijd voor de digitale verwerking van transacties wordt bij de
verkoop via de webwinkel een voorbehoud gemaakt met betrekking tot de beschikbaarheid van
een kunstwerk.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn
onderworpen aan het Nederlands recht.
2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één van de partijen als
zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een
oplossing worden gebracht.
Artikel 10 Wijziging van de Algemene Voorwaarden
CBK Zuidoost kan de Algemene voorwaarden wijzigen, met dien verstande dat bij toepasselijke
wijzigingen gedurende de looptijd van een huurovereenkomst de voor de consument meest gunstige
bepaling zal prevaleren.

