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Veldhoven,      

 

 

Hallo …… 

Kunstuitleen Veldhoven eo is een initiatief van 2 Veldhovense amateurkunstenaars, Cabrine Coenen 

en Miranda van Vlerken. Tijdens onze schilderlessen is het idee ontstaan om de schilderijen meer 

onder de aandacht te brengen. Veel kunstenaars zijn namelijk niet in de gelegenheid om hun werken 

zelf tentoon te stellen, waardoor veel schilderijen niet de aandacht krijgen die zij feitelijk verdienen. 

Om dit te doorbreken is het idee opgevat om een kunstuitleen (met mogelijkheid tot verkoop) op te 

richten. 

Alle schilderijen (en beelden) worden nu per kunstenaar op onze website getoond. Ook hebben wij 

een Facebookpagina. Daarnaast verzorgen wij wisselende exposities bij ondernemingen en restaurants 

in Veldhoven en omgeving. 

Particulier lenen 

Om het lenen voor particulieren toegankelijk te maken is de huurprijs vastgesteld op  

€ 5,= per maand per schilderij. In verband met de kwetsbaarheid worden beelden NIET uitgeleend, 

tenzij de kunstenaar zelf aangeeft, zijn kunstwerk wel uit te willen lenen.  

Kunstuitleen Veldhoven e.o. biedt ook de mogelijkheid om KunstKadobonnen te kopen en kado te 

geven. De ontvanger van deze bon kan voor een bepaalde periode een kunstwerk via ons lenen. 

Inmiddels hebben al veel collega-kunstenaars zich bij ons aangesloten en we beschikken over een 

‘database’ met honderden kunstwerken. 

De organisatie bestaat nu uit vier personen te weten: Annie Scheepens, Annie Smeijers, Miranda van 

Vlerken en Toos Uitdenbogaard. 

 

Ben je kunstenaar en wil je meedoen? 

Je kunt alleen meedoen als je een amateurkunstenaar bent. We vragen éénmalig 5 euro inschrijfgeld, 

en je kunt je aanmelden met onderstaand inschrijfformulier. De contributie bedraagt € 12,50 per jaar. 

Hiervan betalen we alle voorkomende kosten, zoals kopieerkosten, kaartjes bij de schilderijen, 

onderhoud van de website, etc. De bedragen kun je overmaken op  rek. nr.: NL 87 INGB 

0003894265  t.n.v. FGW Scheepens en/of J. Scheepens vd Velden, Veldhoven (o.v.v. 

KunstuitleenVeldhoven). Na overmaking van inschrijfgeld en contributie kun je foto’s van je 

kunstwerken o.v.v. je naam, mailen naar onderstaand mailadres. Bij de foto’s dien je verder te 

vermelden:  

- de  afmetingen en naam van het schilderij of beeld, 

- vermelding van het gebruikte materiaal (acryl, olieverf, klei, natuursteen, paverpol e.d.) 

- en de verkoopprijs.  

 

Voor het bepalen van deze prijs van schilderijen hanteren wij een  formule voor amateurkunst, 

namelijk: (breedte + hoogte) x factor 1,5 of 2. Let op: je verkoopprijs mag niet onder deze grens liggen, 

dit ter bescherming van de andere kunstenaars. Er boven mag eventueel wel, met een maximum van 

factor 4, maar factor 2 wordt veel gehanteerd bij amateurkunstenaars.  
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Facebookpagina en website 

We presenteren ons hoofdzakelijk via onze Facebookpagina. Ook is er een eenvoudige website 

gemaakt www.kunstuitleenveldhoveneo.nl waarop een link is te vinden naar onze Facebookpagina. 

Exposities 

Inmiddels hebben we al diverse exposities mogen inrichten bij ondernemingen, c.q. restaurants in 

Veldhoven en omgeving. Als je wilt kun je hier als kunstenaar ook aan meedoen. Voor deze exposities 

ontvang je als kunstenaar géén huur, maar de kans dat je een werk verkoopt is aanzienlijk groter dan 

wanneer het bij jouw op zolder staat.  

Hoe doe je mee met onze exposities? 

Je machtigt ons (via onderstaande algemene voorwaarden***) om bij een expositieruimte die wij 

hebben uitgekozen, je schilderij of beeld voor de duur van 3 of 6 maanden te exposeren. De 

expositieovereenkomst die hiervan dan wordt opgesteld en door ons namens jou wordt ondertekend, 

kun je dan desgewenst bij ons opvragen. Zodra bekend is tijdens welke periode je schilderij waar wordt 

geëxposeerd, ontvang je van ons sowieso een mailbericht.  

Belangstelling voor jouw schilderij? 

Mocht iemand belangstelling hebben om een van jouw schilderijen te lenen, of te kopen, dan brengen 

Annie, Anny, Miranda of Toos diegene in contact met jou als kunstenaar. Alle contact m.b.t. eventuele 

exposities zal verlopen via mail. 

Leenovereenkomsten 

Je ontvangt van ons een officiële uitleenovereenkomst die je de huurder van je schilderij kunt laten 

tekenen. De huurder zal € 5,00  per maand per schilderij aan jou betalen.  

Stuur vandaag nog je foto’s in!  

Hoe meer kunstenaars zich aansluiten, hoe groter de kans dat het een succes wordt! Dus twijfel niet 

langer, stuur vandaag nog je foto’s in! ( dit kan op kunstuitleenveldhoveneo@gmail.com). Vergeet niet 

onze Facebookpagina te liken! Dan blijf je ook op de hoogte van wat er allemaal op die pagina 

gebeurt!! 

Hartelijke groet, 

 

Annie Scheepens, Anny Smeijers, Miranda van Vlerken en Toos Uitdenbogaard 

 

  

http://www.kunstuitleenveldhoveneo.nl/
mailto:kunstuitleenveldhoveneo@gmail.com
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***Algemene Voorwaarden Kunstuitleen Veldhoven eo (hierna te noemen KVeo)  

voor Kunstenaars/Leden (hierna te noemen KN) 

 
Artikel 1 Beschikbaarheid kunstwerken 

De schilderijen en/of beelden die op de website en op de Facebookpagina van KVeo staan vermeld, zijn door 

KVeo altijd bij de KN opvraagbaar ten behoeve van een expositie, waaraan de KN meewerkt op het enkele 

verzoek van KVeo.  

 

Artikel 2 Doorlopende machtiging 

A. De KN machtigt hierbij de KVeo, mbt alle kunstwerken van KN die nu zijn en/of in de toekomst zullen worden 
geplaatst op www.kunstuitleenveldhoveneo.nl, om voor en namens de KN (een) expositieovereenkomst(en) met 
(een) locatiehouder(s) aan te gaan. Deze expositie-overeenkomst(en) is voor de KN bij de KVeo desgewenst 
opvraagbaar (via mail), zodra deze expositieovereenkomst door KVeo, locatiehouder en door KVeo namens KN, is 
ondertekend. Een concept van de expositieovereenkomst is te vinden op deze website van KVeo. 

B. De in art. 1 van de expositieovereenkomst bedoelde verkoopwaarde van het kunstwerk is gelijk is aan de, op de 
www.kunstuitleenveldhoveneo.nl vermelde verkoopprijs ervan (zoals deze verkoopprijs in voorafgaand overleg 
tussen KVeo en de KN tot stand is gekomen). De locatiehouder bij wie wordt geëxposeerd en de ingangsdatum 
van de expositie (zoals in art. 2 van de expositieovereenkomst is bedoeld) worden door KVeo bepaald, dit zonder 
dat toestemming van KN terzake nodig is. 

C. Deze doorlopende machtiging kan ten allen tijde door de KN -per mail- aan de KVeo worden ingetrokken. Per het 
moment van intrekking zal de KVeo niet meer bevoegd zijn om mbt de op de website vermelde kunstwerken van 
de KN, een kunstwerk bij een locatiehouder te plaatsen. Evt. intrekking van machtiging doorkruist echter niet de 
looptijd van (een) expositieovereenkomst(en), als die expositie al vóór de intrekking van de machtiging is 
ingegaan. Ingeval de doorlopende machtiging door de KN wordt ingetrokken, zal de KVeo aan de KN (per mail) 
berichten per welke datum de deelname van de KN aan Kunstuitleen Veldhoven eo daarmee eindigt. In geval van 
beëindiging van deelname heeft KN geen recht op restitutie van inschrijfgeld en/of contributie. 
 

 

Artikel 3 Kunstwerk niet langer beschikbaar voor KVeo 

Indien de KN een kunstwerk definitief uit de database (FB/website) laat verwijderen dient de KN hiervoor € 2,50 

administratiekosten per te verwijderen kunstwerk aan de KVeo te betalen. 

 

 

Artikel 4 Ophangsysteem 

Schilderijen die door de KVeo worden opgevraagd dienen voorzien te zijn van een deugdelijk ophangsysteem. 

 

 

Artikel 5 Inpakken en transport 

Schilderijen en/of beelden die door de KVeo worden opgevraagd dienen goed ingepakt in noppenfolie en tape bij 

de KVeo te worden aangeleverd. Dit om beschadigingen tijdens het vervoer naar de locaties te voorkomen. KVeo 

zal zorgen voor het transport van het kunstwerk van – en naar de expositielocatie. De KN is en blijft echter 

verantwoordelijk voor alle risico’s gemoeid met het transport van het kunstwerk, waaronder eventuele 

beschadigingen aan het kunstwerk, het verloren gaan, etc. (zie ook art. 11 van deze Algemene Voorwaarden). 

 

 

Artikel 6 Brengen/ophalen 

De KN dient door de KVeo opgevraagde schilderijen en/of beelden te komen brengen c.q. halen tijdens de 

daarvoor opgegeven tijdvakken en dient tijdig via mail aan te geven wanneer en bij welke persoon van KVeo, het 

schilderij en/of beeld zal worden gebracht c.q. opgehaald. 

 

www.kunstuitleenveldhoveneo.nl
http://www.kunstuitleenveldhoveneo.nl/
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Artikel 7 Bemiddelingskosten en levering bij verkoop. 

Bij verkoop door de KN van een van de kunstwerken (al dan niet n.a.v. een door KVeo ingerichte expositie en 

ongeacht de wijze van verkoop), zal KVeo 15% van de werkelijke verkoopprijs ten laste van KN (als verkoper) 

inhouden als zijnde bemiddelingskosten (m.b.t. deze Algemene Voorwaarden en bijbehorende expositie met 

verkoop). De koper dient de verkoopprijs over te maken aan KVeo.  Per het moment dat de verkoopsom door 

KVeo is ontvangen, geeft KN, reeds nu voor alsdan, onherroepelijk opdracht en volmacht aan KVeo om tot 

levering aan koper over te gaan. Pas zodra door KVeo aan koper het kunstwerk is geleverd, wordt koper daarmee 

eigenaar. Locatiehouder is niet bevoegd om zelf aan koper te leveren. KVeo zal de verkoopprijs minus 15% 

overmaken/overhandigen aan de verkopende KN. 

 

 

Artikel 8 betaling inschrijfgeld, contributie en capaciteit website 

Bij inschrijving als deelnemer van de KVeo dient de KN het inschrijfgeld van € 5,00 en de contributie van € 12,50 

per kalenderjaar over te maken alvorens de foto’s van de kunstwerken zullen worden geplaatst op de website of 

facebookpagina. In verband met de capaciteit van de website kunnen er per KN max. 75 kunstwerken worden 

geplaatst;  Als een KN zich aansluit bij de KVeo op of na 1 juli van het lopende kalenderjaar, betaalt KN € 5,00 

inschrijfgeld en een half jaar contributie t.w. € 6,25. 

 

 

Artikel 9 Communicatie 

Communicatie tussen KN en KVeo verloopt (bij voorkeur) via mail. 

Het mailadres van de KVeo luidt: Kunstuitleenveldhoveneo@gmail.com KVeo zal (ook) via mail de KN op de 

hoogte brengen welk kunstwerk, gedurende welke periode en waar zal worden tentoongesteld. Het is niet de 

bedoeling dat de KN de locatiehouder benadert en/of  belast met zaken omtrent de expositie. 

 

 

Artikel 10 Prijsbepaling 

De prijs van de kunstwerken dient bepaald te worden d.m.v. de volgende formule: 

Breedte + hoogte x 1,5 of 2. Dit is een gangbare formule voor kunstwerken van amateurkunstenaars. Prijzen 

mogen evt. wel hoger liggen maar niet lager. 

 

 

Artikel 11 Schade of vermissing  

De KN blijft te allen tijde, dus tot het moment dat het geëxposeerde kunstwerk weer in zijn bezit is, met 

uitsluiting van elke andere contractspartij, volledig zelf verantwoordelijk en volledig risico dragend  voor 

eventuele vermissing van het kunstwerk en voor alle schade, van welke aard en omvang dan ook, ongeacht de 

oorzaak, m.b.t. het kunstwerk, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van 

locatiehouder en/of KVeo,  en ongeacht of deze door toedoen van derden is ontstaan. De locatiehouder en/of 

KVeo dragen hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. In geval van beschadiging of vermissing van het kunstwerk 

zal de locatiehouder de KVeo hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.  

KVeo heeft haar activiteiten niet verzekerd (tegen een evt. wettelijke aansprakelijkheids-claim) en partijen 
accepteren dat dit verzekeren niet van KVeo verlangd kan worden. 
 
 
Artikel 12 Tussentijdse beëindiging 
De KN kan het kunstwerk niet tussentijds van een lopende expositie terughalen en/of terugvragen. Slechts bij 
uitzondering en altijd pas na toestemming van KVeo kan een verzoek door KVeo worden ingewilligd. 
KVeo kan de tentoongestelde kunstwerken terughalen in alle gevallen waarin:  
a) de KN en/of locatiehouder enige verplichting op grond van de wet of van deze Algemene Voorwaarden niet 
nakomt, na hiervoor in gebreke te zijn gesteld,  

mailto:Kunstuitleenveldhoveneo@gmail.com
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b) indien locatiehouder en/of diens onderneming en/of KN in staat van faillissement wordt verklaard, of door 
locatiehouder en/of KN surseance van betaling is aangevraagd, of jegens locatiehouder en/of KN de wettelijke 
schuldsanering (WSNP) is uitgesproken,  
c) beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van locatiehouder en/of diens onderneming en/of op 
het tentoongestelde kunstwerk van de exposant wordt gelegd,  
d) de KN komt te overlijden of -in geval van KN een rechtspersoon is- wordt ontbonden.  
e) het kunstwerk door (in de zin van de wet) toerekenbaar handelen/nalaten van KN wordt beschadigd.  
 
 

Artikel 13 Deelname en opzegging, restitutie contributie  

Opzeggen van de deelname geschiedt via mail aan de KVeo. Bij het opzeggen van die deelname zal geen betaalde 

contributie worden gerestitueerd. KVeo is te allen tijde gerechtigd om een inschrijving te weigeren en blijft ten 

allen tijde bevoegd om zelf tot opzegging van een deelname door een KN, over te gaan (het voorgaande via mail 

en om welke reden(en) dan ook). Voor elke partij is de opzegtermijn een maand. Eventuele opzegging van 

deelname doorkruist echter niet de looptijd van een expositieovereenkomst, als die expositieovereenkomst nog 

voor de einddatum van de deelname is aangegaan. 

 

 

Artikel 14 Akkoord contract voorwaarden.  

De KN verklaart met het ondertekenen van het inschrijfformulier, dat hij/zij bekend is met deze Algemene 

Voorwaarden van KVeo, dat hij/zij hiermee akkoord gaat en dat hij/zij deze zal naleven. Evt. wijzigingen van de 

algemene voorwaarden in de toekomst zullen via de website van KVeo bekend worden gemaakt. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inschrijfformulier deelnemend kunstenaar aan Kunstuitleen Veldhoven e.o., 

 

Voornaam:  _____________________________________  

 

Achternaam: ____________________________________ 

 

Adres: _________________________________________ 

   

Woonplaats: ____________________________________ 

 

Tel. nr. _________________________________________  

 

Emailadres: _____________________________________ 

 

Ik heb de bovenstaande algemene voorwaarden - zoals ook vermeld op de website van 

www.kunstuitleenveldhoveneo.nl - gelezen en verklaar me met de inhoud ervan akkoord. 

 

Inschrijfdatum:_________________________________ Handtekening:__________________ 

http://www.kunstuitleenveldhoveneo.nl/

