Bruikleenovereenkomst fototentoonstelling
‘Antwerpen Vrouwelijk Verzinnebeeld’
Ondertekenaars:
enerzijds:
Björn Siffer
Lange Leemstraat 57
2018 Antwerpen
handelend voor rekening en in opdracht van de Humanistisch-Vrijzinnige
Vereniging vzw, verder genoemd “HVV”.
anderzijds:
naam:
vertegenwoordigd door:
adres:
telefoonnummer:
e-mail:
verder genoemd “de ontlener”
Sluiten volgende overeenkomst:
Artikel 1
De ontlener krijgt de tentoonstelling ‘Antwerpen Vrouwelijk Verzinnebeeld’ in bruikleen voor een
tentoonstelling:
van ……………… tot ………………. (loopdatum tentoonstelling)
in zaal: ………………………………………………………………..
en zal deze ophalen in:
plaats: Vrijzinnig Karel Cuypershuis
Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen
via de parking aan de achterzijde van het gebouw (ingang aan Van Noortstraat 20)
of op plaats: ……………………………………………………………………………………
contactpersoon:………………………………………………………………..
datum:

………/………/………

Artikel 2
Tenzij anders overeengekomen, zal de ontlener de tentoonstelling terugbrengen:
•

datum: ………/………/………

•

plaats: Vrijzinnig Karel Cuypershuis, Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen
via parking aan Van Noortstraat 20

Artikel 3
De tentoonstelling: ‘Antwerpen Vrouwelijk Verzinnebeeld’ wordt geleverd zoals beschreven in bijlage en
is gratis te ontlenen.
Er wordt wel een waarborg van 150 euro gevraagd. Die kan worden gestort op rekeningnummer 0680614630-65 van HVV, met de vermelding ‘waarborg tentoonstelling Antwerpen Vrouwelijk Verzinnebeeld’. Het contract is pas bezegeld na storting van deze waarborgsom.
Bij laattijdig terugbrengen van de tentoonstelling kan de waarborg geheel of gedeeltelijk worden
ingehouden. De waarborg wordt eveneens ingehouden als de tentoonstelling beschadigd is.

Artikel 4
De maximale uitleenduur geldt zoals supra omschreven, de dag van het afhalen en het terugbrengen van
de tentoonstelling inbegrepen.
Artikel 5
De tentoonstelling dient opgesteld in een aangepast, decent en toegankelijk lokaal. Bij het niet-opstellen
van de tentoonstelling maximaal twee dagen na de voorziene datum of bij het opstellen ervan in een
ongepast lokaal of kader, kan HVV de tentoonstelling onmiddellijk terugeisen en vervalt de waarborg.
Artikel 6
Om toezicht op de naleving van het hierboven vermelde punt 5 mogelijk te maken, zal de ontlener te
allen tijde aan een HVV afgevaardigde vrije toegang verlenen tot de tentoonstelling.
Artikel 7
De kosten voor het vervoer van de tentoonstelling zijn ten laste van de ontlener. Hieronder wordt
verstaan het vervoer vanaf de opslagruimte aan de Van Noortstraat 20 te 2018 Antwerpen, naar de
plaats van opstelling van de tentoonstelling en omgekeerd.
Artikel 8
De tentoonstelling bestaat uit 1 titelpaneel en 14 fotopanelen op forex van 80 bij 120cm, de bijhorende
ophangsystemen, plus 14 geplastificeerde A4 documenten met de fotobijschriften bij elk paneel.
Artikel 9
De waarde van de tentoonstellingspanelen bedraagt €840 (anno 2013). Bij het niet terugbrengen,
verdwijnen of beschadigen van de tentoonstelling of elke handeling die de tentoonstelling tijdelijk of
blijvend onbeschikbaar stelt aan volgende ontleners zal deze kost, ongeacht andere kosten, lasten of
schadevergoedingen, verhaald worden op de ontlener.
Artikel 10
De ontlener vult het contract verder aan waar nodig (locaties, data, uren, …).
Aan de ontlener wordt gevraagd twee exemplaren van het contract in te vullen, te ondertekenen en terug
te sturen. Na ontvangst worden de contracten tegengetekend door HVV en wordt één exemplaar
terugbezorgd aan de ontlener.

Opgemaakt in dubbel, één exemplaar voor elke partij
te:………………………………….
datum: ……………………………

handtekening algemeen coördinator HVV

handtekening ontlener
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Technische fiche “Antwerpen vrouwelijk verzinnebeeld”
1. De panelen
•

aantal: 15 forexpanelen,

•

afmetingen:
o 800 mm op 1200 mm

•

dikte: 5 mm

•

bevestiging
o Druk het houten latje met velcro op de velcrostrip aan de achterzijde van elk tentoonstellingspaneel en hang het paneel met de ijzerdraad aan een haak.
De 15 bevestigingslatjes met velcro en ijzerdraad worden meegeleverd

•

verpakking: de tentoonstellingspanelen worden individueel verpakt in beschermende blaasjesplastiek.

•

prijs: de tentoonstelling is gratis.
Er wordt echter wel een waarborg van 150 euro gevraagd. Deze wordt, overeenkomstig artikel 3
van de bruikleenovereenkomst, gestort op rekeningnummer 068-0614630-65 van HumanistischVrijzinnige Vereniging vzw, met de vermelding ‘waarborg tentoonstelling Antwerpen Vrouwelijk
Verzinnebeeld’.

2. De fotobijschriften
•

afmetingen:
o 14 geplastificeerde A4-bladen

•

bevestiging
o De bladen mogen niet doorprikt worden. Ze kunnen opgehangen worden door zgn. ‘posterbuddies’ (bv. van Pritt) aan te brengen op de achterzijde en vervolgens aan te drukken
tegen de tentoonstellingswand (niet op textielwanden), of met gemakkelijk verwijderbare
kleefband.
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