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Kunst huren heeft twee grote voordelen:

1. u hoeft geen grote investeringen in één keer te doen

2. u kunt de collectie ( of een deel daarvan) op een door u gewenst tijdstip wisselen.

De collectie

De collectie van Art & Identity bestaat uit schilderijen, grafiek, foto’s, ceramiek, glas-

kunst en kleinplastiek. De nadruk ligt echter op grafiek, zoals litho, ets en zeefdruk

van internationale kunstenaars vanaf 1950. Deze originele kunst is immers zeer veel-

zijdig en goed betaalbaar. In onze collectie is werk van befaamde kunstenaars te vin-

den, zoals Miró, Appel, Chagall en vele anderen. Het aanbod bestaat uit een groot

scala aan stijlen, technieken en formaten, zowel figuratief als abstract. Zodoende kunt

u tot een artistiek verantwoorde keuze komen.

De procedure

Onze adviseur zal vrijblijvend een bezoek brengen aan uw bedrijf. Tijdens dit bezoek

zal de adviseur uw wensen inventariseren, de hangplaatsen bekijken en zal gesproken

worden over het beschikbare budget. Deze gegevens zullen door de adviseur worden

‘vertaald’ in een op uw bedrijf afgestemde voorselectie, die u in een tweede gesprek zal

worden gepresenteerd. Uit deze selectie kunt u, wellicht ook samen met medewerkers,

een definitieve keuze maken. Deze twee bezoeken zijn geheel vrijblijvend en zullen u

dus niet in rekening worden gebracht. De huur gaat pas in op het moment dat de door

u gekozen kunstwerken naar uw wens zijn geplaatst. 

&   I D E N T I T Y



&   I D E N T I T Y

De dienstverlening

Alle praktische zaken worden u uit handen genomen. U hoeft slechts een keuze te

maken. Vervolgens zal Art & Identity uw wensen uitvoeren. De huurprijzen zijn all-in.

Het advies, het inlijsten in geval van grafiek, het transport en het plaatsen van de

kunstwerken zijn dus inclusief. Eveneens is inbegrepen de verzekering van de werken

tot aan de bedrijfsvoordeur en een aansprakelijkheidsverzekering. 

De verzekering van de werken tijdens de huurperiode zal in uw bedrijfsverzekering

moeten worden opgenomen. Tenslotte zal u een exemplaar worden overhandigd van

een representatief full-colour boekwerkje waarin uw kunstcollectie centraal staat, met

daarin algemene informatie gerelateerd aan uw collectie, een foto van het werk en de

kunstenaar, een uitgebreide biografie over de kunstenaar en gedetailleerde informatie

over uw kunstwerk  Meerdere exemplaren, voor uw medewerkers of uw relaties, zijn

tegen betaling leverbaar.

De huurprijs

De huurprijs per maand bedraagt 2% van de verkoopwaarde (galerieprijs) van het

kunstwerk. De verkoopwaarden van kunstwerken in onze collectie lopen van 75 euro

tot en met 10.000 euro. Dus mogelijkheden genoeg binnen uw budget. 

Desgewenst kan Art & Identity een compleet railsysteem (eventueel met verlichting)

verzorgen voor de plaatsing van de kunstwerken. Vitrinekasten zijn ook leverbaar.

Tevens willen wij u wijzen op de mogelijkheid een kunstwerk te laten maken door

uw medewerkers in de zogenaamde kunstworkshops. Meer informatie hierover op

aanvraag.
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