Kunstuitleen

Kunst huren en kopen bij H&M Kunstwinkel
H&M Kunstwinkel heeft een eigen kunstkoop regeling waarbij u kunt kiezen uit diverse
mogelijkheden:

Huren
Huren bij H&M is sparen voor kunst. U huurt kunstwerken tegen zéér aantrekkelijke
voorwaarden. De minimale verkoopwaarde
voor werken in de verhuur is € 350,-. Een huurtermijn is 6 maanden.
Wanneer u een kunstwerk koopt gedurende de huurperiode wordt de betaalde huur in
mindering gebracht op de koopprijs.
Na 6 maanden koopt u het kunstwerk voor 75% van de verkoopprijs. Na 12 maanden betaald u
nog slechts 50% van de
verkoopprijs. Bij aanvang van de huur is de verkoopprijs vastgesteld en veranderd niet
gedurende de huurperiode.
U betaald géén rente !!
Kopen in termijnen
U koopt een kunstwerk en betaald in termijnen door middel van een automatische maandelijkse
incasso. Een termijn is altijd
ca. € 100,- in de maand. Is de aanschafprijs van een kunstwerk € 500,- dan betaald u in 5
termijnen. Is de aanschafprijs
bijvoorbeeld € 775,- dan betaald u in 7 termijnen. Ook bij het kopen in termijnen betaald u bij H
&M Kunstwinkel
géén rente!
Kunst op proef
U kunt eenkunstwerk 3 dagen op proef bij u thuis of in het bedrijf krijgen. Het kunstwerk wordt in
overleg met u thuisgebracht
en u hebt de tijd om te kijken of u de goede keuze hebt gemaakt. Na 3 dagen wordt in overleg
met u bekeken of u huurt,
koopt, of dat u niet de juiste keuze hebt gemaakt. In het laatste geval komen wij het kunstwerk
weer terug halen.
Het transport van de door u gehuurde of gekochte kunst is geen enkel probleem. In overleg met
u verzorgen wij het transport.
Bezoek onze galerie & kunstuitleen in Dordrecht tijdens de openingsuren of maak een afspraak,
Bel voor een afspraak 06 - 53 836 846 of stuur ons een e-mail.
H&M Kunstwinkel heeft een speciale regeling voor bedrijven. Op basis van jarenlange ervaring
adviseren wij u deskundig bij

1/2

Kunstuitleen

het samenstellen van zowel collecties in huur als in eigendom.
H&M biedt u complete service, perfecte presentatie, deskundig advies en professionele
plaatsing.
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