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Overeenkomst bruikleen/ kopen kunstwerk 

De ondergetekenden,  

A. Naam   :      

Adres   :   

Postcode en plaats : 

Telefoon  : 

E-mail   : 

Nr. Bankrekening : 

Hierna verder te noemen, bruikleennemer, en: 

B. Naam:   : Theo Schouten 

Adres   : Achtvoet 22, Hindeloopen  

Postcode en plaats:  : 8713JM Hindeloopen 

Telefoon  : 0654964995 

E-mail   : tpi@theoschouten.com 

verder te noemen, bruikleengever,  

komen hierbij overeen dat bruikleennemer gebruik wenst maken van de mogelijkheid van 

kunstuitleen en/of kopen van kunstwerk (hierna te noemen, het werk) getiteld: 

………………………………… 

De overeengekomen verkoopprijs van het werk bedraagt: 

€ ….…  (Inclusief B.T.W.) 

De overeengekomen maandelijkse vergoeding voor huur/huurkoop van het werk bedraagt: 

€ ….… (Inclusief B.T.W.) 

De overeenkomst geldt voor een duur van  …….… maanden.  (de looptijd) 

Bij ingang van de overeenkomst, vóór aflevering van ‘het werk’, dient bruikleennemer een borg over 

te maken (10 % van de overeengekomen verkoopprijs) op onderstaand rekeningnummer, t.n.v T. 

Schouten 

€ ….… 

Betalingen dienen per bank te worden voldaan en vóór, of op de 25e van iedere maand overgemaakt 

te worden op bankrekening:  

NL64 KNAB 0255 5165 41, t.n.v. Theo Schouten o.v.v. “huur {titel van het werk}”. 
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Voorwaarden 
- Het werk wordt door bruikleengever bij bruikleennemer (in overleg, en gratis) afgeleverd in 

Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden. 
 

- Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst door de bruikleennemer, zal door 
bruikleengever, Atelier Theo Schouten, een bedrag van € 50,- in rekening worden gebracht 
als zijnde een bijdrage in de kosten voor het ophalen van het kunstwerk. 
 

- Na de looptijd is het werk geheel eigendom van bruikleennemer en zal er door 
bruikleengever, Atelier Theo Schouten, een bewijs van eigendom worden verstrekt. 
 

- Deze overeenkomst kan per maand door bruikleennemer (schriftelijk) worden opgezegd en 
beëindigt. 
 

- Besluit bruikleennemer om tijdens de leen-periode tot aanschaf over te gaan, dan wordt de al 
betaalde som aan maandelijkse vergoedingen + borg in mindering gebracht op de vooraf 
vastgestelde verkoopprijs. 
 

- Besluit bruikleennemer tussentijds tot beëindiging van de overeenkomst, dan wordt de borg 
binnen een maand na beëindiging door bruikleengever, teruggestort op het door 
bruikleennemer aangegeven rekeningnummer. Het tot dan overgemaakte maandelijkse 
spaarbedrag zal in dat geval beschouwd worden als huur. 
 

- Het werk blijft t/m de laatste termijn betaald is, volledig in eigendom van bruikleengever. 

 

Alsdus door bruikleengever en bruikleennemer getekend en in tweevoud opgemaakt op: 

Datum:  … / … / 20….   

 

Bruikleengever:    Bruikleennemer: 

Theo Schouten    ………………………… 

 

Handtekening    Handtekening 
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