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Algemene bepalingen Uitleen Volger & Van Tijn 
 
Uitleen Volger & Van Tijn geeft particulieren de mogelijkheid onder navolgende bepalingen 
een huurovereenkomst af te sluiten waarmee een kunstwerk kan worden geleend. Uitleen 
Volger & Van Tijn wordt beheerd door Gerbrand Volger en Willeke van Tijn in samenwerking 
met Ingrid Wissink. 
In dit reglement worden Gerbrand Volger en Willeke van Tijn 'bruikleengever' genoemd en 
de lener ‘huurder’.  
 
Abonneren en opzeggen 
Een huurovereenkomst kan op elk moment van het jaar worden aangegaan en wordt na het 
eerste jaar automatisch verlengd. Voor het activeren van een huurovereenkomst kan men 
zich per e-mail aanmelden bij Ingrid Wissink. De huurder ontvangt een contract dat 
getekend wordt door de huurder en de bruikleengever. De huurovereenkomst gaat in op de 
1e van de volgende maand. Betaling van de huur gaat via een maandelijkse overschrijving op 
rekeningnummer NL65 ABNA 0457 9041 86 ten name van G. Volger - Amsterdam. Indien 
gewenst stuurt de bruikleengever maandelijks een betaalverzoek via een QRcode.  
 
De huurovereenkomst kan jaarlijks schriftelijk of per e-mail worden opgezegd, mits de 
huurder aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan. Opzeggen gebeurt schriftelijk of per 
e-mail ten laatste 1 maand voor het verstrijken van de verlengingsdatum. Het gehuurde 
kunstwerk moet ten laatste 1 week voor het verstrijken van de verlengingsdatum zijn 
ingeleverd. 
 
Tarieven 
De huur- en verkoopprijs van een kunstwerk zijn te vinden op de website. Tarieven zoals 
vermeld op de website gelden per kunstwerk per maand. De tarieven van de kunstwerken 
zijn gebaseerd op de waarde van het kunstwerk. Met 1 huurovereenkomst huurt u 1 
kunstwerk.  
Er zijn twee soorten huurovereenkomsten: huren zonder sparen (huur) of huren met sparen 
(huurkoop). Met huren zonder sparen bouwt u geen spaarbedrag op. Met huren met sparen 
betaalt u een hoger huurbedrag dat u volledig opbouwt als spaartegoed. U gebruikt het 
opgebouwde spaartegoed voor de uiteindelijke aankoop van een kunstwerk. 
 
Huren zonder sparen (huur): uitleentermijnen en omruil kunstwerk  
De huur is altijd voor minimaal 1 jaar. De huurder kan elke 12 maanden van kunstwerk 

wisselen. De huurder bouwt geen spaartegoed op. Na de leentermijn van een jaar, wordt de 
leentermijn automatisch met een jaar verlengd, tenzij het kunstwerk gereserveerd is door 
een andere huurder. Iedere keer als u van kunstwerk wisselt, wordt automatisch de juiste 
prijs berekend. Omruil van een geleend kunstwerk kan slechts plaatsvinden mits de 
verschuldigde huurgelden zijn voldaan.  
Bij de mogelijkheid van verkoop of speciale expositie van een geleend kunstwerk is de 
huurder verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen en op het eerste verzoek van de 
bruikleengever het kunstwerk in te leveren. De maandelijkse betaling door de huurder wordt 
dan onderbroken voor dit kunstwerk. 



2 
 

 
Huren met sparen (huurkoop): besteding spaartegoed  
De huurder betaalt gedurende 3 jaar maandelijks 1/36e van de verkoopprijs van het gekozen 
kunstwerk. Na 3 jaar is het kunstwerk eigendom van de huurder en stopt de betaling van het 

huurgeld. Wisselen van kunstwerk kan met behoud van het opgebouwde spaartegoed. Bij 
opzegging van de huurovereenkomst wordt het spaartegoed niet gerestitueerd. Het kan wel 
worden gebruikt om een ander kunstwerk aan te kopen, eventueel met bijbetaling. 
Opgebouwd spaartegoed vervalt aan de bruikleengever indien het niet binnen 3 jaar na 
opzegging van de huurovereenkomst is besteed bij de bruikleengever.  
 
Transport van de kunstwerken 
Het transport van kunstwerken geschiedt voor rekening en risico van de huurder. De 
huurder dient zelf op adequate wijze het transport van en naar het adres van bruikleengever 
(Nederhorst Den Berg) te verzorgen. De bruikleengever kan het ook bij de huurder thuis 
afleveren aan een tarief van 0,19 € per kilometer vanaf Nederhorst Den Berg. Werken die 
breder zijn dan 115 cm en/of hoger dan 190 cm passen niet in een auto en worden altijd met 
speciaal vervoer thuisbezorgd of opgehaald bij de huurder. De bezorgkosten in Nederland 
zijn plm. € 100,- (prijs op aanvraag).  

 
De omgang met kunstwerken  
De huurder is verplicht goed voor een geleend kunstwerk te zorgen. Een kunstwerk mag niet 
in de directe omgeving van een warmtebron of op een vochtige plaats worden geplaatst en 
dient te worden beschermd tegen direct zonlicht. Het is de huurder niet toegestaan het 
kunstwerk aan derden over te dragen.  
 
Verzekering en aansprakelijkheid huurder 
De huurder is aansprakelijk voor elke vorm van schade aan een kunstwerk die veroorzaakt is 
door een ondeugdelijke ophang- of plaatsingsmethode. De huurder moet zelf zorg dragen 
voor de verzekering van het kunstwerk. Bij beschadiging, vermissing of diefstal worden de 
totale kosten van de schade doorberekend aan de huurder. De huurder is verplicht bij 
beschadiging, vermissing of verloren gaan van een kunstwerk hiervan onmiddellijk 
bruikleengever schriftelijk in kennis te stellen. In geval van diefstal van een kunstwerk dient 
een bewijs van aangifte bij de politie overlegd te kunnen worden.  
Herstelwerkzaamheden of andere bewerkingen aan een kunstwerk mogen niet door de 
huurder of in diens opdracht door derden worden verricht. Kosten van schade aan het 
inlijstwerk (lijst-, glas- en passe-partoutschade) ontstaan tijdens de uitleenperiode zijn voor 
rekening van de huurder. Kosten van schade aan eigendom van de huurder, veroorzaakt 
door geleende kunstwerken die van de muur of op andere wijze (om)vallen, kunnen niet op 
bruikleengever worden verhaald.  
 
Auteursrecht 
Gerbrand Volger, Willeke van Tijn en hun erfgenamen hebben als eigenaar van de gehuurde 
kunstwerken, ook na verkoop, uitdrukkelijk het auteursrecht op het kunstwerk. Dat betekent 
onder andere dat het openbaar maken en/of (laten) reproduceren van het kunstwerk op wat 
voor manier dan ook alleen mogelijk is na schriftelijke toestemming van Gerbrand Volger en 
Willeke van Tijn of hun erfgenamen. 
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Adreswijziging 
In geval van (e-mail)adreswijziging is de huurder verplicht de bruikleengever hiervan 
onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. Het is niet toegestaan kunstwerken, zonder 
voorafgaande toestemming van de bruikleengever, naar een ander adres over te brengen 
dan aan de bruikleengever bekend gemaakt bij inschrijving als huurder en/of laatst gemelde 
adreswijziging.  
 
Nalatigheid  
Als de huurder niet aan de betalingsverplichting voldoet, kan de bruikleengever de kunst 
terugvorderen. Als niet aan deze oproep gehoor wordt gegeven, is huurder in gebreke en 
doet bruikleengever aangifte van verduistering. Alle gerechtelijke kosten ontstaan door 
nalatigheid van de huurder, in welke zin dan ook, zullen op de huurder worden verhaald. De 
bruikleengever heeft het recht de voorwaarden van dit reglement en de daartoe behorende 
huurprijzen te wijzigen. Wijzigingen zullen tijdig bekend worden gemaakt. Wanneer de 
huurder daartegen binnen een maand geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, wordt deze 
geacht daarmee in te stemmen. De bruikleengever heeft er recht op tot opzegging van de 
huurovereenkomst over te gaan en geleende kunstwerken op te eisen indien de huurder 
zich niet houdt aan de bepalingen van het geldend reglement.  
 
Amsterdam, november 2022 


