
Huur / koop overeenkomst Schilderij 2018 

 

 

De eenvoudige condities van onze kunstuitleen 

1. Iedere jaar spaart u 20% (of desgewenst meer) van de verkoopwaarde van het door u gekozen schilderij. Dit 
huur/spaarbedrag kunt u gebruiken voor de aankoop van een kunstwerk van Hélène Jansen. Na 5 jaar is het 
schilderij in bezit van U. U betaalt 4 jaar huur en na ontvangst van de huur voor het 5e jaar gaat de huur 
automatisch over in koop.  
 

2. U kunt elk moment de huurovereenkomst beëindigen. Restitutie van het spaartegoed is niet mogelijk.  
 

3. U kunt het spaartegoed gebruiken om te switchen naar een ander schilderij. Als het contract beëindigd wordt 
en de volledige koopsom van het schilderij is niet betaald zal het schilderij teruggaan naar Hélène Jansen. U 
kunt het huur/spaar bedrag wel verhogen maar niet verlagen. De maximale huurtermijn is 5 jaar. 
 

4. De eerste termijn betaalt u contant direct bij levering van het schilderij. U wordt een maand voor beëindiging 
van het jaarcontract herinnerd aan de volgende termijnbetaling. Ik vraag u om een automatische betaling in te 
plannen bij uw bank voor de duur van het contract. De termijnbetaling vergeten is heel menselijk en uw bank 
biedt u deze service gratis.  
 

5. De kunstwerken van Hélène Jansen zijn verzekerd. Ook bij transport en als ze bij u thuis hangen. Bij 
beschadiging geldt voor u een eigen risico van € 100,- per kunstwerk. Bij beschadiging of verloren gaan van 
het kunstwerk stelt u Hélène Jansen zo spoedig mogelijk op de hoogte. 
 

6. Denkt u er aan om alle voor Hélène Jansen relevante wijzigingen in uw situatie (verhuizing, e.d.) ook aan haar 
door te geven? 
 
 
 

Overeenkomst tussen Hélène Jansen en huurder: 

Naam huurder  
Adres:  
Postcode en plaats  
Telefoon  
emailadres  
  
Aanvang huurovereenkomst:  Eindigt op:  
Koopsom:  
Betaling: □ per jaar  €                          □ per maand €  
Bankrekening Hélène NL87INGB0006707653  tnv. H.L.A.M Jansen van Bavel 
Titel schilderij:  
Id nummer  
Afmetingen  
Handtekening voor akkoord 
huurder 

 

 


