
 
 
             Kunst Huurkoop Contract 
 
De ondergetekenden: 
 
Naam bedrijf:…………………………………………………………………… 
Naam:…………………………………………………………………………… 
Adres:…………………………………………………………………………… 
Plaats:…………………………………………….Postcode….………………… 
Telefoon:………………………………………………………………………… 
Email:…………………………………………………………………………… 
Sofi,ID,Rijbewijsnummer:……………………………………………………………………. 
Copy ID,Rijbewijs,Paspoort bijvoegen en controleren. 
 
Hierna te noemen Koper (huurkoop ): 
De verhuurder/ verkoper, 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 verkopen in maandelijkse termijnen van € ……………. voor een periode 
voor een looptijd van ………… maanden, huurkoop. 
Met een aanbetaling van 25 % van de aankoopwaarde, dit is: € …………… 
Na …………… maanden en alle betalingen voldaan zijn is de Koper ( huurkoop ) 
eigenaar van de in dit contract vermelde kunstwerk. 
Tot dan blijft LamBert J.B. Oude Wesselink de eigenaar. 
De totale waarde is € ………… 
LamBert is niet aansprakelijk voor de ophanging. 
 
Onder de volgende voorwaarden: 
 
Artikel: 1 Huurkoop       
 
Het contract gaat men aan met ingang van: …………………………………………….. 
De koper ( huurkoop ) dient zelf de bank/giro te machtigen voor een automatische 
overboeking,  zodat het bedrag van € …………………….. elke maand automatisch is bij 
geschreven op de Rabobank rekening IBAN Nummer: NL60 RABO 0313 3887 09 van 
LamBert, o.v.v. Huurkoop, naam contractant, naam kunstenaar . 
BIC: RABONL2U 
 
Als er een betaling achterstand is van 2 maanden of langer dan is LamBert gerechtigd 
om het kunstwerk op te eisen. 



 
 
Artikel 2: Kunstwerken. 

1. De door de verkoper in Huurkoop gegeven kunstwerk is van de Kunstenaar: 
………………………………………………………………………. 

2. Titel: ………………………………………………………….met/zonder lijst. 
3. Naam Kunstenaar:  …………………………………………………………… 
4. Huurkoop prijs : € ……………………………….. per maand. 
5. Totale verkoop prijs kunstwerk: € ……………………………………… 
6. LamBert J.B. Oude Wesselink blijft eigenaar tot dat de gehele koopsom van € 

……………………………………… 
7. De administratiekosten van € 15,00 en de aanbetaling van 25 % van de gehele 

koopsom moet men voor aflevering per kas of per bank overmaken. 
                                                                                                                                                           
Ondergetekenden voor akkoord: 
Naam Koper ( 
huurkoop):……………………………………………………………………. 
Bedrijf:…………………………………………………………………………………
…………….. 
Adres:…………………………………………………………………………………
………………… 
Plaats:…………………………………………………………………Postcode:……
…………… 
 
Datum:…………………………………………Plaats:………………………………
…………… 
 
Handtekening Koper ( huurkoop ): 
 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
 
Handtekening  Verkoper ( huurkoop 
):…..…………………………………………… 
LamBert  J.B. Oude Wesselink 
Galerie & Kunstuitleen LamBert 
Kerkplein 8, 7631 EV  Ootmarsum 
	

 


