
1 

Zoals de meeste van jullie al 
wel ervaren hebben, commu-
niceert de Kunstuitleen uit-
sluitend via mail. We bedoe-
len daarmee vooral de op-
roepjes als ”We gaan weer 
exposeren!” Op die manier 
laten we ook weten waar en 
wanneer je je schilderij weer 
kunt ophalen. We hebben de 
afgelopen maanden gemerkt 
dat niet iedereen zijn/haar 
mail behoudt. Het wil dus wel 
eens gebeuren dat we achter 
een aantal mensen aan moe-
ten bellen. Het zou fijn zijn als 
jullie proberen in ieder geval 
om de paar dagen de mail na 
te kijken. 
 
Gebruik noppenfolie! 
In de mail waarin wij een 
schilderij “oproepen” voor 
een expositie, vragen wij ook 
altijd of je het schilderij zorg-
vuldig, dus helemaal wilt in-
pakken met noppenfolie/
bubbeltjes plastic en tape. 
Uiteraard vragen wij dit om 
schade bij het vervoer van en 
naar de locatie te voorkomen. 

Dit is de 5e nieuwsbrief al-
weer. Inmiddels hebben we 
een lange warme zomer ach-
ter de rug. Maar nu is het 
toch echt herfst. Een periode 
die hopelijk garant staat voor 
vele ontspannende schilder-
uurtjes. 
 
Uiteraard hebben wij weer 
wat nieuwsfeitjes om met 
jullie te delen. 
 
KunstKadobon 
Zoals in de vorige nieuwsbrief 
al even genoemd hebben we 
voortaan KunstKadobonnen te 
koop. Afgelopen juni hebben 
we voor het eerst onze Kunst-
Kadobonnen verkocht.  
Die kadobonnen zijn inmiddels 
voor iedereen te koop. Leuk 
om kado te geven bij een ver-
jaardag of andere feestelijke 
gelegenheid. De ontvanger 
krijgt een bon waarmee hij/zij 
bij de Kunstuitleen Veldhoven 
eo een schilderij naar keuze 
kan huren voor een bepaalde 
periode. Die periode en de 
daarmee samenhangende 
prijs van de kadobon bepaalt 
de gever.  
 
Hoe werkt het?   
Met een kadobon van 15 euro 
kan de ontvanger 4 maanden 
een schilderij lenen. (De gever 
krijgt dus 5 euro korting!! Als 
je een half jaar cadeau wilt 
doen, betaal je dus geen 6, 
maar 5 x 5 euro). 
De 15 (of 25 euro) die wij ont-
vangen, betalen wij volledig 
door aan de kunstenaar waar 

het schilderij van wordt ge-
leend.  
 
Feestdagen 
De feestdagen staan weer 
voor de deur. Wil je als verras-
sing een KunstKadobon geven 
aan een van je vrienden, fami-
lie of kennissen? Stuur dan 
een mail naar Kunstuitleen-
veldhoveneo@gmail.com  
Wij pakken hem feestelijk 
voor je in en je kunt hem bij 
een van ons ophalen. Succes 
verzekerd en men heeft er 
langer plezier van dan van een 
bos bloemen!  
 
Facebookvermelding 
We hebben besloten dat we 
geen schilderijen op Facebook 
plaatsen  met de vermelding         
‘alleen verkoop’. Wel kan er 
een opmerking bij de foto’s 
komen : ‘niet voor particuliere  
verhuur’. De schilderijen op  
Facebook dienen wel beschik-
baar te zijn voor exposities op  
locatie. We zijn en blijven een 
kunstuitleen en geen verkoop-
punt. 

Hallo kunstenaars van Kunstuitleen Veldhoven eo, 
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Vergaderzaal ‘t Dorpsgenot, aan de 

muur hangt ‘Beet’ van Margot de lange. 

Wij bewaren het inpakmateriaal 
(op naam) en zorgen dat je schilde-
rij weer is ingepakt als je het bij 
ons komt ophalen. Helaas zijn er 
nog steeds kunstenaars die de 
schilderijen niet of niet 
zorgvuldig inpakken. On-
danks dat je zelf te allen 
tijden verantwoordelijk 
blijft voor je schilderij en 
dus ook voor de evt. scha-
de, willen wij dit natuurlijk 
zoveel mogelijk voorko-
men, daarom zullen wij 
niet zorgvuldig ingepakte 
schilderijen voortaan niet 
meer aannemen. 
 
Contributie 
We willen je met deze nieuwsbrief 
laten weten dat de contributie 
voor 2019 verhoogd zal worden 
van € 10,00 naar € 12,50.  Dit om-
dat we niet voldoende geld bin-
nenkrijgen om de kosten voor de 
website (en andere huisstijlele-
menten) te dekken worden. Bij 
betaling van de contributie graag 
je naam vermelden zoals je bij ons 
staat ingeschreven en graag er bij 
vermelden dat het om ‘Contributie 
Kunstuitleen 2019’ gaat. 
 
Algemene Voorwaarden 
Wat ook per 1 januari a.s. gaat 
veranderen is het volgende: 
Tot nu toe maakten we van elk 
schilderij wat geëxposeerd werd 
een contract. Dat ondertekenden 
de kunstenaar, de locatiehouder 
en de Kunstuitleen. Dit bracht voor 
de Kunstuitleen (te) veel werk met 
zich mee. Om maar niet te spreken 
van alle kopieerkosten. 
Afgelopen weken zijn we druk ge-
weest met het opstellen van Alge-
mene Voorwaarden. De bedoeling 
is dat alle kunstenaars een exem-
plaar van deze Algemene Voor-
waarden éénmalig gaan onderte-

kenen en aan ons retourneren. 
Uiteraard krijg je deze voorwaar-
den vooraf toegezonden via mail 
zodat je ze rustig kunt doorlezen. 
Het voordeel van deze methode is 

dat wij in het vervolg niet steeds 
een contract hoeven te maken. 
Uiteraard wordt je daarnaast 
steeds via mail op de hoogte ge-
houden waar en wanneer je (evt. 
uitgekozen) schilderij zal 
worden geëxposeerd.  In 
de Algemene Voorwaar-
den zijn o.a. punten uit 
het vroegere contract 
opgenomen en zijn deze 
nog wat aangevuld. De 
Algemene Voorwaarden 
zullen ook op onze web-
site worden geplaatst. 
Momenteel worden ze 
nagekeken door een Ju-
rist. Als ze akkoord be-
vonden worden gaan we 
deze nieuwe methode 
invoeren. Verdere infor-
matie volgt via (wederom) via mail. 

 
Exposities 
Ondertussen blijven we actief met 
het wisselen van de exposities, 
waar we veel positieve reacties op 
krijgen van jullie maar zeker ook 
van de locaties.  
Afgelopen weken zijn o.a. de expo-
sities bij Het Dorpsgenot, D’n Hut 

en bij ’t Tweespan verwisseld. 
Mochten jullie suggesties hebben 
voor nieuwe locaties om te expo-
seren, liefst in Veldhoven of net 
daarbuiten, dan horen we het 
graag. Het zou fijn zijn als je van 
tevoren kunt vragen bij de locatie 
of men daadwerkelijk interesse 
heeft en vernemen we graag de 
naam van een contactpersoon 
met wie we e.e.a. kunnen regelen. 
 
Voor nu lijkt dit ons weer even 
informatie genoeg. We houden 
jullie op de hoogte omtrent de 
voortgang van de Algemene Voor-
waarden. 
Dan rest ons nog jullie alvast hele 
fijne, sfeervolle feestdagen toe te 
wensen samen met familie en 
vrienden en een goed begin van 
het nieuwe jaar!  

Hartelijke groet,  
 
Cabrine Coenen,  
Toos Uitdenbogaard  
en Miranda 
van Vlerken 

 

Volg ons op  

Facebook: 

www.facebook.com/

KunstuitleenVeldhoven 

Nieuwe werken bij  D’n Hut 
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