Algemene voorwaarden - bedrijven
Algemeen:
1. Dit reglement geldt voor een ieder, die van HeArtGallery kunstwerken in huur krijgt respectievelijk koopt, op
grond van welke abonnementsvorm of bijzondere afspraken dan ook . Elke deelnemer wordt geacht zich te
onderwerpen aan de bepalingen van dit reglement en zich te verbinden de daaruit voor hem/haar
voortvloeiende verplichtingen na te komen. De bepalingen van dit reglement kunnen alleen buiten toepassing
blijven voor zover zij in kennelijke strijd zouden komen met hetgeen ingevolge enige bijzondere
abonnementsvorm of schriftelijke afspraak geldt.
Aanvang en beëindiging van abonnementen:
2.1 Elk abonnement kan op iedere willekeurige datum aanvangen; de aanmelding geschiedt op een door de
deelnemer te ondertekenen contract.
2.2 Het abonnement geldt voor tenminste één jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met een periode
van één jaar; tot schriftelijke opzegging door de deelnemer met een opzegtermijn van drie maanden.
Betalingen:
3.1 Deelnemer voldoet de betaling uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur.
Boetebepalingen:
4.3 Voor rekening van de deelnemer zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke HeArtGallery
moet maken ten gevolge van wanprestatie van de deelnemer of door het niet nakomen van enige verplichting
welke volgens dit reglement op hem rust. Daaronder begrepen de kosten van sommaties, gerechtelijke of
buitengerechtelijke terughalen van werken. Alles onverminderd het recht van de HeArtGallery op verdere
schadevergoeding.
Aansprakelijkheid van deelnemers:
5.1 De deelnemer is aansprakelijk voor alle schaden, welke tijdens de huurperiode ontstaan aan de werken,
door welke oorzaak dan ook, waaronder eventueel ten gevolge van bodembeslag ten laste van de deelnemer
of diens faillissement. De deelnemer is gehouden de werken als een goed huisvader te bewaren. De werken
zijn vanwege HeArtGallery tegen brand- en inbraakschade verzekerd. (Ingeval van inbraak uitsluitend indien er
inbraaksporen zijn aan het pand waaruit de werken zijn ontvreemd).
5.2 De deelnemer is verplicht HeArtGallery onmiddellijk in kennis te stellen van adreswijziging of beschadiging,
verloren gaan of vermissing van werken.
5.3 De deelnemer is verplicht ingeval van beslaglegging te zijnen laste of ingeval van zijn faillissement, aan de
beslag leggende deurwaarder of aan de curator mede te delen, dat de gehuurde werken niet zijn eigendom
zijn, met overlegging van het bewijs van uitlening van HeArtGallery waaruit dit blijkt.
5.4 Bij vaststelling van enige schade door HeArtGallery of de door haar vertegenwoordigde kunstenaar
geleden, wordt de waarde van het kunstwerk door HeArtGallery bepaald op de in haar administratie
voorkomende bedragen.
Aankoop:
6.1 Alle werken die tot de collectie van de AkkuH, Aktuele Kunst Hengelo behoren kunnen door de deelnemer
worden gekocht, tenzij daarop uitdrukkelijk staat aangegeven, dat de maker van het werk, het niet te koop

aanbiedt en met voorbehoud van het eerste recht van koop door die deelnemer, die het werk krachtens een
lopende huurperiode in zijn bezit heeft.
6.2 De werken uit het bezit van de gemeente Hengelo zijn niet te koop.
Overige bepalingen:
7.1 Het is verboden een kunstwerk te reproduceren of op een tentoonstelling te tonen zonder schriftelijke
toestemming van HeArtGallery.
7.2 Alle in huur gegeven werken blijven eigendom van de HeArtGallery of de kunstenaar. HeArtGallery
vertegenwoordigt de kunstenaar met betrekking tot deze kunstwerken in en buiten rechte.
7.3 Door HeArtGallery kunnen wijzigingen in dit reglement worden aangebracht. Deze wijzigingen zullen aan
alle deelnemers worden doorgegeven.
7.4 Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2016 en hierbij vervalt het vorige reglement.
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