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Contract	  
Het	  contract	  is	  een	  	  bruikleenovereenkomst	  voor	  onbepaalde	  tijd	  met	  een	  wederzijdse	  
opzegtermijn	  van	  zes	  maanden.	  U	  kunt	  vrij	  over	  het	  werk	  beschikken,	  maar	  het	  niet	  verkopen	  of	  
anderszins	  financieel	  exploiteren.	  Belangrijke	  afspraken	  in	  het	  contract	  zijn	  het	  akkoord	  gaan	  met	  
de	  vermelding	  van	  uw	  email	  adres	  op	  de	  website	  www.free-‐art.nl	  en	  de	  toezegging	  mij	  te	  
informeren	  over	  veranderingen	  in	  de	  locatie	  en/of	  conditie	  (beschadiging,	  vermissing,	  verhuizing)	  
van	  het	  kunstwerk.	  Vergeet	  niet	  de	  toekomstige,	  eerste	  locatie	  (postadres)	  van	  het	  kunstwerk	  en	  
uw	  email	  adres	  te	  vermelden	  op	  de	  achterzijde	  van	  het	  contract.	  
	  
Overdracht	  	  
Zodra	  het	  ondertekende	  contract	  en	  de	  kosten	  voor	  de	  handling	  en	  de	  eventuele	  lijst	  zijn	  
ontvangen	  wordt	  het	  werk	  als	  track&trace	  pakket	  verzonden	  via	  PostNL.	  Het	  is	  ook	  mogelijk	  het	  
werk	  op	  te	  halen	  in	  mijn	  studio	  in	  Amsterdam.	  
	  
Kosten	  
Het	  kunstwerk	  heeft	  geen	  prijs	  of	  financiële	  waarde,	  maar	  de	  bijkomende	  kosten	  voor	  verpakken,	  
verzenden	  en	  indien	  gewenst	  inlijsten	  worden	  in	  rekening	  gebracht.	  Deze	  kosten	  verschillen	  per	  
werk.	  	  
	  
1/	  	  De	  kosten	  voor	  het	  registreren,	  verpakken	  en	  verzenden	  (handling)	  worden	  tegen	  kostprijs	  
doorberekend.	  Enkele	  grote	  en/of	  kwetsbare	  werken	  behoeven	  speciale	  zorg	  en/of	  transport,	  
hierover	  is	  contact	  vooraf	  gewenst.	  
	  
2/	  De	  werken	  worden	  overgedragen	  met	  of	  zonder	  lijst.	  Het	  inlijsten	  wordt	  verzorgd	  door	  Hans	  
Kwakkel	  van	  Excellijst	  in	  Amsterdam.	  Een	  indicatie	  van	  de	  prijzen	  voor	  het	  inlijsten	  vindt	  u	  op	  de	  
website	  www.excellijst.nl.	  Een	  aantal	  werken	  bevindt	  zich	  vanwege	  de	  kwetsbaarheid	  van	  de	  
gebruikte	  materialen	  in	  een	  vaste	  lijst	  en	  is	  niet	  verkrijgbaar	  zonder.	  Achter	  deze	  werken	  staat	  op	  
de	  website	  de	  prijs	  van	  de	  lijst	  vermeld.	  Alle	  bedragen	  zijn	  inclusief	  19%	  BTW.	  	  In	  uitzonderlijke	  
gevallen	  en	  speciale	  wensen	  mbt	  de	  lijst	  kan	  hiervan	  afgeweken	  worden,	  en	  is	  het	  mogelijk	  de	  
"vaste"	  lijst	  te	  vervangen	  door	  een	  ander	  exemplaar.	  
	  
De	  vaste	  lijsten	  wordt	  in	  5	  jaar	  in	  gelijke	  termijnen	  afgeschreven.	  Stel	  u	  vraagt	  een	  werk	  aan	  in	  een	  
vaste	  lijst	  en	  u	  betaalt	  hier	  €	  35,00	  voor.	  De	  jaarlijkse	  afschrijving	  bedraagt	  dan	  €7,00.	  Mocht	  onze	  
overeenkomst	  binnen	  een	  jaar	  tot	  een	  einde	  komen,	  dan	  ontvangt	  u	  €28,00	  voor	  de	  lijst	  retour	  en	  
en	  na	  vier	  jaar	  €7,00.	  	  
	  
Levertijd	  
De	  werken	  worden	  binnen	  twee	  weken	  na	  het	  tekenen	  van	  de	  overeenkomst	  verzonden.	  Voor	  
ingelijste	  werken	  bedraagt	  de	  levertijd	  een	  maand.	  	  Indien	  deze	  termijn	  wordt	  overschreden	  
wordt	  u	  hierover	  vooraf	  geïnformeerd.	  
	  
Schade	  en	  Verzekering	  
Het	  werk	  heeft	  geen	  prijs	  en	  kan	  dus	  niet	  verzekerd	  worden.	  Beschadigingen	  worden	  beschouwd	  
als	  een	  verandering	  in	  de	  conditie	  van	  het	  kunstwerk	  en	  dienen	  schriftelijk	  te	  worden	  
doorgegeven.	  	  
	  
Contact	  
Op	  de	  website	  wordt,	  bij	  het	  werk	  dat	  in	  uw	  bezit	  is,	  uw	  email	  adres	  vermeld.	  Het	  kan	  dus	  
gebeuren	  dat	  u	  in	  de	  toekomst	  vragen	  of	  verzoeken	  betreffende	  het	  werk	  ontvangt.	  De	  locatie	  
(postadres)	  van	  het	  kunstwerk	  dat	  in	  uw	  bezit	  is	  wordt	  niet	  vermeld,	  maar	  bevindt	  zich	  wel	  in	  het	  
Free-‐art-‐archief.	  	  Mijn	  contactgegevens	  staan	  vermeld	  op	  deze	  bijlage.	  
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