
 

 

 

 

Reglement ontlenen Kunsttentoonstelling 
Seksualiteit en Handicap 

 
 
Tussen Aditi vzw enerzijds en de ontlener anderzijds, worden de volgende 

bepalingen overeengekomen: 
 

 

 
Artikel 1 

 
De kunsttentoonstelling bestaat in totaal uit 32 werken, waarvan 20 foto’s 

van 30/40cm, 6 gedichten van 70/100cm , 3 foto’s van 70/90 cm, 3 
cartoons en 2 posters met bijkomende informatie. 

De huur van de kunsttentoonstelling “Seksualiteit en handicap” gaat in na 
ondertekening van het contract en de betaling van de overeengekomen 

vergoeding. 
De prijs voor de huur van deze tentoonstelling bedraagt 100 € per week. 

Voor iedere bijkomende week wordt 25 € aangerekend. 
Wanneer de werken gehuurd worden voor 1 dag bedraagt de prijs 30 €. 

 
Artikel 2 

 

De werken worden aan de ontlener overhandigd op het ogenblik van 
ondertekening van de overeenkomst en na betaling van de 

overeengekomen vergoeding. 
 

Artikel 3 
 

De ontlener staat zelf in voor de afhaling van de werken. 
Indien de levering door Aditi vzw dient te gebeuren, bedragen de 

transportkosten 0,40 € / km. 
 

Artikel 4 
 

De ontlener draagt de nodige zorg voor de uitgeleende werken en bewaart 
ze in de vereiste omstandigheden te weten temperatuur, 

vochtigheidsgraad en lichtinval. 



 

 

Artikel 5 
 

De ontlener is aansprakelijk voor: 

- schade aan het werk 
- vervreemding van het werk 

- verloren gaan van het werk 
en dient in te staan voor vergoeding- of herstellingskosten. 

 
Artikel 6 

 
Het verder uitlenen van de werken aan derden is verboden. 

 
Artikel 7 

 
Het niet tijdig inleveren van uitgeleende werken, houdt een bijkomende 

vergoeding in van 50 € per aangevatte week. 
 

Artikel 8 

 
Wanneer door de ontlener niet voldaan wordt aan de punten vermeld in 

deze overeenkomst, is Aditi vzw gerechtigd de werken als haar 
eigendommen terug te vorderen, ofwel de waarde van de werken als 

schadevergoeding te eisen. 
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Voor Akkoord        Voor akkoord 

 
 

 
 

 
De ontlener         Aditi vzw 

 

 


