Algemene voorwaarden Kunstuitleen S&L Zorg
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Abonneren en opzeggen abonnement
De aanvang van het abonnement gaat in op de dag van aanmelding en wordt aangegaan
voor een periode van een jaar. Zonder opzegging wordt het abonnement stilzwijgend
verlengd met een jaar.
Voor een abonnement kan men zich op iedere willekeurige datum aanmelden, legitimatie is
hierbij verplicht.
Opzegging van het abonnement kan alleen schriftelijk naar: S&L Zorg, Postbus 148
4700 AC Roosendaal of naar: i nfo@slzorg.nl geschieden en dient uiterlijk twee maanden voor
de vervaldatum van het abonnement in ons bezit te zijn.
Bij opzegging van het abonnement is de abonnee verplicht de werken uiterlijk op de dag van
afloop van de abonnementsperiode terug te brengen naar de KUNST&ZO/Kadosjop.
Betaling van abonnementsgelden
Het abonnementsgeld is per jaar. Het vastgestelde bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden.
U kunt gedurende dit jaar telkens één schilderij of één keramisch object uitlenen per bezoek.
De uitleentermijn van een schilderij of keramisch object is maximaal 12 maanden. Deze
uitleentermijn kan eenmalig verlengd worden met maximaal zes maanden.
Wanneer meerdere kunstwerken geleend worden, dienen er naar rato van het aantal
kunstwerken meerdere abonnementen afgesloten te worden.
De betaling van het abonnement geschiedt per automatische incasso (recht van
terugboeking binnen 30 dagen), waarbij de abonnee S&L Zorg d.m.v. het inschrijfformulier
machtigt het abonnementsgeld af te schrijven.
Het abonnementsgeld is steeds per jaar vooraf verschuldigd.
Aansprakelijkheid van de abonnees
Bij niet tijdige terugbezorging van een kunstwerk wordt een bedrag van € 5,- in rekening
gebracht voor elke week waarmee de uitleentermijn is overschreden.
Het kunstwerk dient in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin het in eerste
instantie is geleend.
De abonnee is verplicht KUNST&ZO onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van
beschadiging of vermissing van kunstwerken.
De abonnee is aansprakelijk voor de kosten als er sprake is van beschadiging of vermissing
van kunstwerken.
De tarieven voor beschadigingen zijn:
- schade aan glasplaat € 35,- schade aan profiel
€ 30,Ingeval van andere beschadigingen zullen kosten in rekening gebracht worden volgens
offerte van de leverancier.
Korting
Bij aanschaf van kunstwerken krijgen abonnees van de Kunstuitleen S&L Zorg 10% korting.

S&L Zorg behoudt het recht de algemene voorwaarden van de kunstuitleen te wijzigen. De wijzigingen
zullen bekend gemaakt worden en voor lopende abonnementen ingaan op de eerste dag van de
daaropvolgende abonnementstermijn. S&L Zorg heeft het recht tot opzegging van het abonnement over te
gaan indien de abonnee zich niet houdt aan de algemene voorwaarden.

