
 
Deelnemersreglement 
 
Deelnemen 
1. Deelname kan op elke datum beginnen. 
2. Deelname is verbonden met de maandelijkse betaling van de contributie / het 

spaartegoed. Indien de deelnemer ook na ingebrekestelling nalatig is de maandelijkse 
contributie / het spaartegoed alsnog te voldoen, heeft de De KunstSalon het recht om 
de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname. Het eventuele spaartegoed vervalt 
in zodanig geval aan De KunstSalon. 

3. Bij inschrijving is een geldig legitimatiebewijs vereist. Tevens verzoeken wij u het 
inschrijfgeld contant te voldoen. 

4. Het inschrijfgeld is eenmalig € 15. 
5. De maandelijkse betaling van de contributie / het spaartegoed dient te geschieden via 

automatische bank- of girobetaling tot wederopzegging. 
6. Het maandelijks te betalen tarief word vastgesteld aan de hand van de totale 

uitgekozen collectie. Het tarief zal maandelijks 1/30 van  het totaalbedrag van de 
uitgekozen collectie zijn. 

7. De tarieven worden door De KunstSalon vastgesteld en gewijzigd. 
 
 
Lenen 
8. Kunstwerken worden door De KunstSalon afgegeven op vertoon van inschrijving of 

bij voldoende legitimatie. 
9. De geleende werken blijven eigendom van De KunstSalon tot het moment van 

aankoop van het werk door de lener. 
10. Bij reservering van een werk tijdens een tentoonstelling dient het maandelijkse bedrag 

betaald te worden vanaf de datum van reservering. 
11. De lener heeft een optie op een geleend werk tot het moment van aankoop dan wel 

teruggave aan De KunstSalon. 
12. De maximale uitleentermijn van geleend werk bedraagt één jaar. Is het geleende werk 

niet binnen het jaar geretourneerd aan De KunstSalon dan wordt de deelnemer geacht 
het geleende werk te hebben gekocht. 

13. De deelnemer dient goed voor de geleende objecten te zorgen. De objecten mogen 
niet in de directe omgeving van een warmtebron of op een vochtige plaats gehangen 
of gezet worden en dienen te worden beschermd tegen direct zonlicht. 

14. De deelnemer is verplicht om bij verhuizing en adreswijziging, beschadiging, 
vermissing of verloren gaan van de geleende kunstwerken De KunstSalon hiervan 
onmiddellijk op de hoogte te stellen.   

15. Het is de deelnemer niet toegestaan het geleende kunstwerk op enige wijze te 
veranderen of aan het werk herstelwerkzaamheden te verrichten of te laten verrichten. 



16. De deelnemer dient zelf op adequate wijze het transport van de geleende objecten van 
en naar De KunstSalon te verzorgen.  

17. De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade aan de door hem geleende 
kunstwerken. De deelnemer is in geval van schade verplicht tot aankoop van het werk 
voor de oorspronkelijke aankoopprijs. Hiervoor kan het kooptegoed aangesproken 
worden. 

 
Sparen en kopen 
18. Voor ieder deelnemer wordt het totaal van zijn maandelijkse betalingen als 

kooptegoed gereserveerd. Dit kooptegoed kan uitsluitend worden besteed voor de 
aankoop van kunstwerken waarover De KunstSalon beschikt. 

 
Opzegging 
19. Opzegging van deelname dient schriftelijk te gebeuren. 
20. Bij opzegging is de deelnemer verplicht de geleende werken bij het einde van de 

deelname aan De KunstSalon terug te geven, tenzij het bedrag van het spaartegoed 
toereikend is voor de aankoop van het werk of werken, of tenzij de deelnemer bereid 
is de koopsom van het geleende werk of geleende werken te voldoen, na aftrek van 
het eventueel nog resterende spaartegoed.       

21. Bij opzegging van deelname aan De KunstSalon vindt geen restitutie van het 
spaartegoed plaats. Het resterende spaartegoed, zijnde kooptegoed, kan uitsluitend 
worden gebruikt voor de aankoop van kunstwerken  van De KunstSalon. 

22. Indien een jaar na opzegging alsnog een spaartegoed resteert, vervalt dit aan De 
KunstSalon. De KunstSalon zal van dit recht pas gebruik maken, nadat zij de 
voormalige deelnemer in de gelegenheid heeft gesteld het spaartegoed aan te wenden 
overeenkomstig de bepalingen van dit reglement. 

Algemeen 
 
23. De KunstSalon heeft het recht de deelnemer van verdere deelneming uit te sluiten, 

indien de deelnemer zich niet houdt aan de bepalingen van dit reglement. 
 
De KunstSalon UITLEEN  /  Oudegracht 315  /  3511 PB Utrecht  /  Telefoon 030 - 2312600 
Openingstijden:  woensdag, donderdag, vrijdag zaterdag en zondag van 12.00 uur - 17.00 uur  
en op afspraak. 


