
 
Kunst ( spaar ) uitleen Contract 
 
De ondergetekenden: 
 
Naam:…………………………………………………………………………… 
Adres:…………………………………………………………………………… 
Plaats:…………………………………………….Postcode….………………… 
Telefoon:………………………………………………………………………… 
Email:…………………………………………………………………………… 
 
Sofi,ID,Rijbewijsnummer:……………………………………………………………………. 
Copy ID,Rijbewijs,Paspoort bijvoegen en controleren. 
Hierna te noemen huurder: 
De verhuurder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 
Galerie & Kunstuitleen LamBert 
LamBert  J.B. Oude Wesselink 
Kerkplein 8, 7631 EV Ootmarsum. 
Telefoon: 06-53972589  
 
Hierna te noemen Galerie & Kunstuitleen houder LamBert komen overeen dat de 
Galerie & Kunstuitleen LamBert, kunstwerken die in eigendom toebehoren aan 
LamBert te verhuren voor een periode voor een looptijd van 1 jaar. 
Onder de volgende voorwaarden: 
 
Artikel: 1 Kunstuitleen       
 
Het contract gaat men aan voor 1 jaar met ingang van:……………………………… 
Het entree geld is eenmalig € 15,00 per kunstwerk. 
De huurprijs is: € …………………………per maand. 
Omruilen van het kunstwerk is ten alle tijd mogelijk met een maximum van 5 x per jaar.  
De huurder heeft het eerste recht op aankoop. 
De huurder dient zelf de bank/giro te machtigen voor een automatische overboeking,  
zodat de huur automatisch op de uitleen datum is bij geschreven van LamBert,  o.v.v. 
datum huur, naam contractant en naam kunstenaar. 
BIC: RABONL2U 
IBAN Nummer: NL60 RABO 0313 3887 09  t.a.v. LamBert Ootmarsum 
 
Het kunstwerk verblijft op adres wat vermeld is op dit contract. 
Het huurcontract word telkens met 1 jaar verlengd en opzeggen kan d.m.v. een brief, 
minimaal 2 maanden van te voren. Als men 4 jaar gehuurd en betaald heeft, krijgt men 
een korting van € 500,00  bij aankoop van een kunstwerk van LamBert wat hoger is dan 
€ 650,00. Als er een betaling achterstand is van 2 maanden of langer dan is LamBert 
gerechtigd om het kunstwerk op te eisen. LamBert is niet aansprakelijk voor de 
ophanging.  In geval van schade of diefstal dient dit te worden vermeld aan de 
verhuurder. 
 
 



 
Artikel 2: Kunstwerken. 

1. De door de verhuurder in verhuur gegeven kunstwerken zijn genoemd, 
Titel:……………………………………………………………………………………
……………… 

2. Afmetingen:………………………………………………………………met/zonder 
lijst. 

3. Naam 
Kunstenaar:……………………………………………………………………………
… 

4. Huur prijs: € ……………………………………per maand. 
5. Verkoop prijs kunstwerk: €……………………………… 

 
 
 
                                                                                                                                                                 
Ondergetekenden voor akkoord: 
Naam 
Huurder:………………………………………………………………………………
……. 
Adres:…………………………………………………………………………………
………………… 
Plaats:…………………………………………………………………Postcode:……
…………… 
 
Datum:…………………………………………Plaats:………………………………
…………… 
 
Handtekening Huurder: 
 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
 
 
Handtekening  
Verhuurder:………………………………………………………………… 
LamBert  J.B. Oude Wesselink 
Galerie & Kunstuitleen LamBert 
Kerkplein 8 
7631 EV  Ootmarsum 
 
Dit kunstwerk is verhuurd 
door:…………………………………………………………	


