
Algemene voorwaarden De Hofgalerie

 Adoptieovereenkomst

1. Een adoptieovereenkomst (hierna overeenkomst) is een overeenkomst tussen een relatie van de 
Hofgalerie (hierna lener) en De Hofgalerie.

2. Een relatie is een persoon of een bedrijf, die bekend is bij De Hofgalerie. De Hofgalerie   
bepaalt of de lener in aanmerking komt voor adoptie van een kunstwerk.

3. Bij inschrijving van een persoon is het verplicht geldig legitimatiebewijs te tonen. Bij inschrijving van 
een bedrijf is het verplicht een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel te tonen.

4. De overeenkomst gaat in na aflevering van het kunstwerk aan de lener.

5. Het kunstwerk zal worden geplaatst en blijven in of op het door de lener opgegeven adres. Wenst de 
lener het kunstwerk over te brengen naar een andere plaats dan het opgegeven adres dan vereist 
dat de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hofgalerie. Verplaatsing van het kunstwerk 
naar het buitenland is te allen tijde verboden.

6. Lener is te allen tijde verplicht om op verzoek van De Hofgalerie het geadopteerde kunstwerk ter 
beschikking te stellen voor verkoop aan derden. 

7. Lener heeft het eerste recht op koop bij belangstelling voor verkoop aan derden. Lener heeft 
maximaal twee (2) dagen om aanspraak te maken op het eerste recht op koop. Na twee (2) dagen is 
De Hofgalerie gerechtigd het kunstwerk op te halen.

8. De duur van de overeenkomst is voor onbepaalde tijd. De Hofgalerie kan te allen tijde de 
overeenkomst eenzijdig beëindigen. De overeenkomst eindigt na ophalen van het kunstwerk, in 
originele staat, door De Hofgalerie. Wanneer de lener weigert of in gebreke blijft het kunstwerk aan 
De Hofgalerie terug te geven, is De Hofgalerie gerechtigd aangifte te doen tegen de lener wegens 
verduistering en de lener het verkoopbedrag in rekening te brengen. 

9. De duur van de overeenkomst is voor onbepaalde tijd. De lener kan te allen tijde de overeenkomst 
eenzijdig beëindigen. De overeenkomst eindigt na ophalen van het kunstwerk, in originele staat, door
De Hofgalerie. 

10. Het door De Hofgalerie uitgeleende kunstwerk blijft te allen tijde eigendom van De Hofgalerie. De 
eigendomsoverdracht kan en zal pas geeffectueerd worden indien tussen De Hofgalerie en lener een 
koopovereenkomst is gesloten.

11. De Hofgalerie is gerechtigd aangifte te doen tegen de lener wegens verduistering en de lener het 
verkoopbedrag in rekening te brengen. 

Behandeling van de kunstwerken en aansprakelijkheid 

12. De lener is verplicht de geleende kunst met zorg te behandelen. Zo mogen geleende kunstwerken 
niet in de directe nabijheid van een warmtebron of een vochtige plaats geïnstalleerd of bewaard 
worden en dienen zoveel mogelijk beschermd te worden tegen direct zonlicht. Schoonmaken van 
glasplaten voor het kunstwerk dient met een nagenoeg droge zeem te gebeuren, daar anders de 
kans bestaat dat vocht achter het glas dringt en het kunstwerk beschadigd. 

13. De lener is aansprakelijk voor alle schade die aan het geleende kunstwerk wordt toegebracht evenals
vermissing of verloren gaan van het geleende kunstwerk gedurende de tijd dat hij/zij het geleende 
kunstwerk onder zich heeft. Bij vermissing of verloren gaan van het kunstwerk dient de lener De 
Hofgalerie onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. 

14. Indien onderhoud en/of herstel nodig is dient de lener terstond, doch uiterlijk binnen één week 
na ontstaan van de noodzaak tot onderhoud en/of het ontstaan van de schade, De Hofgalerie 
schriftelijk in kennis te stellen. De eventueel ontstane schade dient te allen tijde te worden 
gerepareerd door De Hofgalerie.

Overige bepalingen

15. Naam-, adreswijzigingen en/of andere contactgegevens dienen uiterlijk één week voor de 
feitelijke wijziging schriftelijk bij De Hofgalerie te ontvangen zijn.

16. De lener mag het geleende kunstwerk niet verkopen, verpanden, schenken of anderszins bezwaren, 
noch zonder toestemming daartoe van De Hofgalerie daarin veranderingen aanbrengen. Evenmin 
mag de lener het geleende kunstwerk verhuren of op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik 
geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Hofgalerie.

17. De lener is verplicht om bij faillissement of beslaglegging dit onmiddellijk schriftelijk bij De Hofgalerie
te melden. Bij het nalaten van deze melding is de sanctie dat de lener aansprakelijk is voor de 
gemaakte kosten en eventuele schade.
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