Thessa Thijs, wonende te Breda, verder te noemen Thessa Thijs
En
………………………, wonende te …………. aan het adres ……………., verder te noemen de Klant,
Komen het navolgende overeen
Huurovereenkomst.
Thessa Thijs verhuurt het Kunstwerk aan de Klant, gelijk de Klant het Kunstwerk huurt van Thessa
Thijs, voor de overeengekomen huurprijs ad € ………………, gedurende de overeengekomen Huurperiode,
zijnde van ……………………….. tot …………………...
2. Adreswijzigingen.
De Klant verplicht zich uiterlijk een week voordat de adresgegevens wijzigen, schriftelijk daarvan
aan Thessa Thijs opgave te doen.
3. Aanvang en contractduur.
De tussen de partijen gesloten overeenkomst gaat in na aflevering aan de Klant van het door de
Klant van Thessa Thijs gehuurde Kunstwerk. De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de
Huurperiode of door tussentijdse schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van
minimaal één maand. Na beëindiging van de overeenkomst is de Klant voor iedere maand of gedeelte
van een maand dat het Kunstwerk niet is geretourneerd aan het adres van Thessa Thijs een
vergoeding verschuldigd gelijk aan tweemaal de Huurprijs.
4. Verblijfplaats kunstwerken.
Het Kunstwerk zal geplaatst worden en blijven op het door de Klant opgegeven adres. Verplaatsing
van het Kunstwerk naar een ander adres dient uiterlijk een week voor feitelijke wijziging
schriftelijk aan Thessa Thijs te worden medegedeeld. Verplaatsing van het Kunstwerk naar het
buitenland is te allen tijde verboden.
5. Beschadigingen.
De Klant is gehouden onmiddellijk na ontvangst van het Kunstwerk te controleren of het Kunstwerk
zich in goede staat bevindt. Eventuele gebreken of onjuistheden dienen binnen 48 uur na aflevering
aan Thessa Thijs te worden meegedeeld. Indien de Klant niet binnen 48 uur bij Thessa Thijs
reclameert wordt het Kunstwerk geacht zonder beschadigingen en in goede toestand door de Klant
te zijn ontvangen.
6. Aansprakelijkheid.
De Klant is gehouden het Kunstwerk in goede staat en onderhoud te houden en als goed huisvader te
beheren. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die aan het Kunstwerk wordt aangebracht of
ontstaat gedurende de tijd dat de Klant het Kunstwerk onder zicht heeft. De aansprakelijkheid van
de Klant jegens Thessa Thijs is beperkt tot het bedrag van de waarde van het Kunstwerk. Indien
schade aan het Kunstwerk ontstaat is de Klant gehouden Thessa Thijs daarvan terstond op de
hoogte te brengen en uiterlijk binnen een week na het optreden van de schade het Kunstwerk ter
reparatie en herstel bij Thessa Thijs af te geven. Indien de noodzaak tot herstel van het kunstwerk
is veroorzaakt door onjuiste handelwijze van de Klant, is de Klant aansprakelijk voor de kosten van
herstel.
7. Verbod van wederverhuur.
Het is de Klant verboden het Kunstwerk te verhuren of aan derden in gebruik te geven zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Thessa Thijs.
8. Verbod tot reproductie.
Het is aan de Klant verboden het Kunstwerk geheel of gedeeltelijk te reproduceren, dan wel derden

in gelegenheid te stellen tot reproductie, in welke vorm dan ook, hetzij voor eigen gebruik, hetzij
voor handelsdoeleinden. Indien de Klant in strijd met deze bepaling handelt is hij per reproductie
aan Thessa Thijs een boete verschuldigd gelijk aan Verkoopprijs van het Kunstwerk, verhoogd met
de sedert aanvang van huurovereenkomst verschenen jaarlijkse van overheidswege vastgestelde
prijsindexcijfers voor de gezinsconsumptie. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die Thessa
Thijs mocht lijden als gevolg van overtreding van het hiervoor genoemde verbod.
9. Rechten van derden.
De Klant is gehouden zich ervoor in te spannen dat de eigendomsrechten van Thessa Thijs op het
Kunstwerk onbezwaard blijven. Indien derden ten opzichte van het kunstwerk rechten willen doen
gelden of maatregelen treffen zal de Klant Thessa Thijs daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen
en die derden terstond kennis geven dat het Kunstwerk eigendom is van Thessa Thijs. Indien door
maatregelen van derden het Kunstwerk uit de macht van de Klant mocht geraken zal hij Thessa Thijs
daarvan binnen 24 uur in kennis stellen en zo nodig zelf voorzieningen daartegen treffen. Indien de
door derden getroffen maatregelen hun oorzaak vinden in de handelwijze of de positie van de Klant,
is de Klant gehouden aan Thessa Thijs alle daadwerkelijke door haar gemaakte kosten van de door
haar redelijkerwijs getroffen en te treffen maatregelen op eerste schriftelijk verzoek te
vergoeden.
10. Einde huurovereenkomst en teruggave kunstwerk.
De Klant is gehouden het Kunstwerk uiterlijk op de dag dat de Huurperiode eindigt aan het adres van
Thessa Thijs terug te bezorgen.
11. Betaling.
De huur is bij vooruitbetaling naar keuze van de Klant per kwartaal, per half jaar of per jaar
verschuldigd. De Klant ontvangt voorafgaande aan de opgegeven periode een factuur die binnen één
maand dient te zijn voldaan.
12. Nalatigheid Klant.
Bij niet voldoening van betaling op de vervaldag is de Klant over het achterstallige bedrag een rente
verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldag. In alle
gevallen waarin Thessa Thijs een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan de Klant doet
uitbrengen, of in geval van procedures tegen de Klant om deze tot nakoming van de overeenkomst of
tot afgifte van het kunstwerk te dwingen, is de Klant verplicht alle daarvoor daadwerkelijk gemaakte
kosten, zowel in als buiten rechte aan Thessa Thijs te voldoen zulks met een minimum van € 150,00.
13. Tussentijdse beëindiging.
Indien de Klant het door hem gehuurde Kunstwerk tijdens de duur van de kunstuitleenovereenkomst
koopt voor de Verkoopprijs verminderd met 2/3 van de verschuldigd geworden en betaalde
Huurprijs, eindigt de overeenkomst van rechtswege per datum koopovereenkomst.
Ieder der partijen is gerechtigd de ze Overeenkomst tussentijds te beeindigen zonder opgave van
redenen met inachtneming van een termijn van één maand.
Thessa Thijs is daarenboven gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen of
middels buitengerechtelijke verklaring de huurovereenkomst onmiddellijk beëindigd te verklaren
zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, indien de Klant tijdens de huurovereenkomst
in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende verbintenis. De Klant is ingebreke wanneer
hij:
 de huurprijs niet op de vastgestelde tijdstippen voldoet; of
 enige andere bepaling van deze overeenkomst niet nakomt; of
 surseance van betaling of faillissement aanvraagt; of
 in staat van faillissement wordt verklaard; of

 een akkoord buiten faillissement aanbiedt; of
 beslag wordt gelegd op zaken van Klant; of
 jegens de Klant maatregelen getroffen worden die de eigendomsrechten van Thessa Thijs op het
Kunstwerk kunnen aantasten; of
 tijdens de contractperiode de Klant komt te overlijden.
De Klant is gehouden om aan Thessa Thijs te vergoeden alle schade, kosten en interessen ais gevolg
van een hiervoor bedoelde omstandigheid en als gevolg van tussentijdse beëindiging van de
huurovereenkomst.
14. Overige bepalingen.
Thessa Thijs is gerechtigd om jaarlijks haar verkoop- en huurprijzen te verhogen met het
prijsindexcijfer.
De Klant verplicht zich om op verzoek van Thessa Thijs het Kunstwerk aan Thessa Thijs tijdelijk ter
beschikking te stellen voor exposities. Gedurende de periode dat de Klant vanwege een expositie
niet de beschikking heeft over het Kunstwerk is geen Huurprijs verschuldigd.
Tussentijdse btw-wijzigingen worden aan de Klant doorberekend.
15.Administratiekosten.
De administratiekosten bedragen eenmalig € 25,00.
16.Toepasselijk recht.
Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele
rechtsgeschillen is de rechtbank te Breda bij uitsluiting bevoegd, onverminderd het recht van
Thessa Thijs om een rechtsgeschil aanhangig te maken bij de rechtbank in het ressort waar de Klant
domicilie houdt.
Aldus in tweevoud overeen gekomen en getekend te Breda op …………..

…………………………………………….

…………………………………………….
Thessa Thijs

