
de Overeenkomst 

PARTIJEN 

A. D & D B.V. handelend onder de naam Lease Art 

en 

B. {uw naam} hierna te noemen "de Eigenaar"; 

NEMEN HET NAVOLGENDE IN AANMERKING: 

 Deze overeenkomst wordt op verzoek van de Eigenaar en Lease Art aangegaan voor 

onbepaalde tijd; 

 De Eigenaar is bekend met de wijze waarop een aanbod tot overeenkomst kan worden 

gedaan via de website van Lease Art en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 

 De Eigenaar is bekend met de wijze waarop de overeenkomst wordt gearchiveerd en te 

raadplegen zal zijn; 

 De Eigenaar heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden die Lease Art bij de 

overeenkomst hanteert en gaat ermee akkoord dat deze betrekking hebben op deze 

overeenkomst; 

 De Eigenaar is zich bewust dat deze overeenkomst pas geldt op het moment Lease Art heeft 

ingestemd met de overeenkomst; 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

1 Verplichtingen de Eigenaar 

1. De Eigenaar presenteert zichzelf met een zo volledig mogelijk ingevulde biografie en CV 

alsmede persoonlijke tekst voor op persoonlijke pagina van de Eigenaar; 

2. De Eigenaar verleent Lease Art toestemming kunstwerken op de websites van Lease Art te 

koop en/of te huur aan te bieden; 

3. De Eigenaar verleent Lease Art hierbij volmacht alle kunstwerken die de Eigenaar als zijnde 

beschikbaar heeft aangegeven op de website in naam van de Eigenaar te verhuren en/of te 

verkopen; 

4. De Eigenaar is verplicht van elk kunstwerk aan te geven wat de beschikbaarheid is; 

5. De Eigenaar verplicht zich na verkoop en/of verhuur het desbetreffende kunstwerk binnen 

10 werkdagen beschikbaar te stellen; 

6. De Eigenaar is verplicht het kunstwerk ter beschikking van de huurder te stellen en te laten 

voor de overeengekomen huurperiode; 

7. De Eigenaar verplicht zich bij de verkoop van een kunstwerk tot het ondertekenen van een 

certificaat van echtheid; 

8. De Eigenaar verplicht zich tot het betalen van een administratieve sanctie van 10 euro per 

kunstwerk indien hij het in sectie 1 – artikel 5 gestelde niet kan nakomen; 

9. De Eigenaar verplicht zich geen enkele contactinformatie of verwijzingen naar eigen websites 

op te nemen in zijn biografie, CV of persoonlijke tekst. 



2 Verplichtingen Lease Art 

1. Lease Art verplicht zich bij de verhuur van een kunstwerk van de Eigenaar het afgesproken 

percentage voor verhuur uit te keren aan de Eigenaar; 

2. Lease Art verplicht zich bij de verkoop van een kunstwerk van de Eigenaar het afgesproken 

percentage voor verkoop uit te keren aan de Eigenaar; 

3. Lease Art verplicht zich tot uitbetaling zodra het tegoed van de Eigenaar een minimum van 

25 euro heeft bereikt, tenzij anders overeengekomen met de Eigenaar; 

4. Lease Art stelt subdomeinen ter beschikking waar de Eigenaar de mogelijkheid heeft 

kunstwerken evenals zichzelf te presenteren; 

5. Lease Art stelt een emailadres, een vrij te kiezen naam eindigend op @kunstpost.nl ter 

beschikking aan de Eigenaar; 

3 Duur van de overeenkomst 

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en geldt tot wederopzegging; 

4 Opzegtermijn 

2. De Eigenaar verbindt zich tot een opzegtermijn van één kalendermaand; 

3. LeaseArt verbindt zich tot een opzegtermijn van één kalendermaand; 

4. De opzegging geschiedt uitsluitend schriftelijk; 

5. De opzegging geldt enkel voor de overeenkomst tussen LeaseArt en de Eigenaar; 

6. Lopende huur- danwel koopovereenkomsten die in naam van de Eigenaar zijn afgesloten met 

derden, vóór het moment dat Lease Art de opzegging heeft bevestigd, worden niet 

ontbonden door deze opzegging; 

5 Transport van kunstwerken 

1. Lease Art verplicht zich het transport van de kunstwerken van de Eigenaar verzekerd te 

verzorgen; 

2. De Eigenaar verplicht zich op aangeven van de mederwerker(s) van Lease Art de 

transportdocumenten te ondertekenen; 

3. De Eigenaar en Lease Art verplichten zich eventuele schade of opmerkingen over de status 

van de kunstwerken duidelijk op deze transportdocumenten te vermelden; 

4. De Eigenaar verbindt zich bij het transport tot het onderzoeken of de persoon die handelt in 

naam van Lease Art daadwerkelijk bevoegd is het kunstwerk af te halen; 

6 Uitbetaling 

1. Uitbetaling van zowel verhuurde als verkochte kunstwerken vindt plaats of of rond de 7de 

dag van de maand die volgt op de maand waarin het kunstwerk verhuurd of verkocht werd; 

2. Uitzondering op sectie 6 – artikel 1 is als het totaal van de uit te betalen vergoedingen kleiner 

is dan 25 euro; 

3. De Eigenaar kan dit minimale uitkeringsbedrag zelf instellen, telkens met een minimum van 

25 euro; 

 



7 Aansprakelijkheid 

1. Beide partijen kunnen alleen aanspraak maken op vergoeding van schade, wanneer de 

benadeelde partij de tekortschietende of onrechtmatig handelende partij in gebreke heeft 

gesteld, onder het stellen van een redelijke termijn voor het alsnog nakomen, c.q. herstellen 

van de onrechtmatige situatie en de tekortschietende en/of onrechtmatig handelende partij, 

niet binnen de gestelde termijn is overgegaan tot het herstel van de desbetreffende 

tekortkoming en/of opheffing van de onrechtmatige toestand; 

2. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die 

onafhankelijk zijn van de wil van partij die zich er op beroept en waarvan de gevolgen 

ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden; 

3. Lease Art aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor schade, in 

welke vorm, hoe genaamd of door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor de Eigenaar die 

veroorzaakt wordt door overmacht en waarbij Lease Art aannemelijk kan maken er alles aan 

gedaan te hebben om de schade te voorkomen, danwel Lease Art aannemelijk kan maken 

dat de schade door overmacht is veroorzaakt; 

8 Klachten & Geschillen 

1. De Eigenaar kan Lease Art uitsluitend schriftelijk in kennis stellen van een klacht. Hij dient zijn 

schrijven te richten aan: Lease Art, Luttik oudorp 16, 1811 MX Alkmaar onder vermelding van 

zijn naam en de omschrijving van de klacht; 

2. Klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst bij Lease Art behandeld; 

3. Alle geschillen of rechtsvorderingen die uit de overeenkomst mochten ontstaan, zullen 

uitsluitend worden voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank in Alkmaar; 

9 Toepasselijk recht 

1. Op deze overeenkomst, in de ruimste zin, is het Nederlands recht van toepassing. 


