
 

Het reserveren van een kunstwerk 

Is het schilderij van uw keuze op de uitleen en 

is het niet gereserveerd?   

U mag het kunstwerk tijdens de openingsuren van de 

uitleen direct meenemen en maximaal 6 maanden lenen. 

Daarna moet u het ruilen. Wilt u het werk de volgende 

dag/week halen, dan reserveren wij het voor u, om te 

voorkomen dat het uitgeleend wordt, of door een ander 

wordt gereserveerd. Het ontbreken van een bordje 

“Gereserveerd“ is overigens geen garantie voor de 

beschikbaarheid. Ook buiten onze openingsuren worden 

er reserveringen in ons computersysteem opgenomen. 

Deze zijn dan nog niet altijd bij de schilderijen vermeld.  

Wat, als het schilderij van uw keuze niet 

beschikbaar is op de uitleen? 

Hebt  u  op  de site: www.kunstuitleenhofvantwente.nl 

of in de bibliotheek een schilderij gezien dat u wilt lenen, 

dan kunt u dat op drie manieren reserveren.  

De eerste mogelijkheid is reserveren tijdens de 

openingsuren op de uitleen. De medewerker noteert en 

verwerkt uw reservering in ons computersysteem. U 

krijgt bericht via uw e-mail als het kunstwerk binnen is. 

Uw reservering wordt (niet langer dan) 3 weken voor u 

vastgehouden. Daarna vervalt de reservering.  

Wanneer komt het werk van uw keuze beschikbaar? 

De medewerker op de uitleen kan voor u nakijken, 

wanneer een door u te reserveren kunstwerk ongeveer 

terug zal zijn. U kunt overleggen of u het schilderij dat u 

nu leent kunt houden tot uw reservering binnen is. Gaat 

het om een paar weken en is het schilderij dat u nu leent 

niet gereserveerd door een ander, dan kan dit meestal. 

Mogelijkheid 2 is reserveren is via onze website 

www.kunstuitleenhofvantwente.nl . U plaatst een 

reservering via de knop RESERVEREN. Hierbij is het van 

belang dat u alle vier de velden invult. U krijgt kort 

daarna een reactie via uw e-mail. U kunt ook 2 of 3 titels 

en codes opgeven (gescheiden door een puntkomma).  

Wij kiezen dan voor u het schilderij dat het eerst 

beschikbaar komt. (Bij gering tijdsverschil kiezen wij uw 

eerste keuze.) 

De derde mogelijkheid is reserveren is via een e-mail 

aan reserveren@kunstuitleenhofvantwente.nl . 

Vermeldt de achternaam en voorletters waarmee u als 

deelnemer bent ingeschreven en uw postcode en 

huisnummer. Geef een titel van een schilderij op en de 

bijbehorende kunstwerkcode. U vindt deze gegevens op 

onze website www.kunstuitleenhofvantwente.nl onder 

de knop collectie. U  krijgt kort  daarna  een  reactie  via  

uw  e-mail. U kunt ook 2 of 3 titels en codes opgeven. 

Wij kiezen dan voor u het schilderij dat het eerst 

beschikbaar komt. (Bij gering tijdsverschil kiezen wij uw 

eerste keuze.) 

Kunt u ook alvast een schilderij voor een volgende 

periode reserveren? 

Dit kan als de datum waarop u uw schilderij gaat ruilen 

nadert. (Bijvoorbeeld 3 weken voordat u ruilt.) Het kan 

ook als de beschikbaarheid nog ongeveer 6 maanden 

duurt en u zolang een ander werk kiest.  

[Regel is immers,  dat u een  gereserveerd  schilderij,  dat op 

de  uitleen aanwezig  is,  binnen 3 weken  dient af te halen.]  

[Zouden deelnemers een schilderij kiezen voor de komende 6 maanden 

en daarnaast alvast voor de daarop volgende periode een ander werk  

reserveren, dan stonden er werken vele maanden als niet beschikbaar 

op de uitleen. Dit zou betekenen, dat de keuzemogelijkheid op de 

uitleen permanent zeer sterk gereduceerd is. Om die reden is deze 

vorm van in het voren reserveren  niet mogelijk.] 

De verkoop van een schilderij. 

Hebt u een schilderij van de uitleen in huis of is een 

schilderij  voor u gereserveerd, dan kan het gebeuren, 

dat het schilderij gekocht wordt door een ander. Immers 

iedereen kan het schilderij op de website zien en kopen. 

Na het verstrijken van de lopende uitleentermijn is het 

werk dan niet meer beschikbaar. Ook een (uw) eventuele 

reservering vervalt dan. 

Denkt u er zelf over om een schilderij te kopen, geef dit 

dan altijd aan ons door. Wij noteren desgewenst een 

optie voor u, waardoor u (tijdelijk) het eerste recht van 

koop hebt.  

Hebt u vragen?  

Kom dan naar de uitleen, kijk op 

www.kunstuitleenhofvantwente.nl  of stuur een 

e-mail naar: info@kunstuitleenhofvantwente.nl . 

De openingstijden van de kunstuitleen zijn vrijdag van 

16.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur.  
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