Huurovereenkomst tentoonstelling ‘De roeping van de Mens is Mens
te zyn’

Ondertekenaars:
enerzijds:
Gert De Nutte
Lange Leemstraat 57
2018 Antwerpen
handelend voor rekening en in opdracht van de Humanistisch-Vrijzinnige
Vereniging vzw, verder genoemd “de verhuurder”
anderzijds:
naam:
vertegenwoordigd door:
adres:
telefoonnummer:
e-mail:
verder genoemd “de huurder”
Sluiten volgende overeenkomst:
Artikel 1
De huurder huurt de tentoonstelling ‘De roeping van de Mens is Mens te zyn’ en zal deze ophalen op:
plaats: Vrijzinnig Karel Cuypershuis
Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen
via de parking van het gebouw (achterzijde): Van Noortstraat 20
of op plaats: ……………………………………………………………………………………
contactpersoon:………………………………………………………………..
datum:

………/………/………

Artikel 2
De huurder zal de tentoonstelling terugbrengen:
•

datum: ………/………/………

•

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

Artikel 3
De tentoonstelling: ‘De roeping van de Mens is Mens te zyn’ wordt geleverd zoals beschreven in bijlage en
is gratis te ontlenen.
Er wordt wel een waarborg van 250 euro gevraagd. Die kan worden gestort op rekeningnummer
BE98-00172195-3393 (HVV) met de vermelding ‘waarborg tentoonstelling Roeping Mens. Het contract is
pas bezegeld na storting van deze waarborgsom.
Bij het 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 de verhuurder 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 huurder te allen
tijde aan de verhuurder of aan diens afgevaardigde de vrije en gratis toegang verlenen tot de tentoonstelling.
Artikel 7
De kosten voor het vervoer van de tentoonstelling zijn ten laste van de huurder. Hieronder wordt verstaan
het vervoer vanaf de opslagruimte, Lange Leemstraat 57 te 2018 Antwerpen, naar de plaats van
opstelling van de tentoonstelling en omgekeerd.
Artikel 8
De tentoonstelling bestaat uit 11 Forex panelen van 120x80cm die horizontaal (landschapformaat) worden
opgehangen. De panelen bevatten een chronologische tijdlijn en worden daarom best aansluitend op
elkaar opgehangen. De tentoonstelling wordt verpakt in drie draagtassen met elk vier tentoonstellingspanelen. Bij de tentoonstelling hoort de kortfilm ‘Vrijzinnig-humanistisch erfgoed – pioniers blikken terug’
geleverd op een USB-stick.
De tentoonstelling kan op drie verschillende manieren worden opgesteld:
Gelieve aan te geven welke manier u verkiest
(omcirkel het nummer van uw keuze).
1. Bevestiging op bestaande muur: druk de houten lat met oogvijzen met het velcro-oppervlakte
tegen de velcro op de achterzijde van elk tentoonstellingspaneel en hang het paneel met ijzerdraad aan de muur. In dit geval bestaat de tentoonstelling uit drie draagtassen met elke vier tentoonstellingspanelen.
2. Er zijn blauw-grijze presentatiewanden beschikbaar waarop de tentoonstellingspanelen kunnen
worden bevestigd. Hang elk tentoonstellingspaneel horizontaal met de velcro tegen twee blauwgrijze wanden. Om de 11 panelen op die manier tentoon te stellen, moeten de blauwgrijze presentatiewanden aan voor- en achterzijde gebruikt worden. Voor deze opstelling worden er vier bijkomende draagtassen met blauwgrijze presentatiewanden bijgeleverd (grootte ong 80x110cm).
3. Ofwel een combinatie van beide: vaste muur + tentoonstellingspanelen. In dit geval dient de
ontlener aan te geven hoeveel panelen hij/zij op presentatiewanden wil tonen.
Artikel 9
De waarde van de tentoonstellingspanelen bedraagt 1.250 Euro. Bij het niet terugbrengen, het verdwijnen,
het beschadigen van de tentoonstelling of elke handeling die de tentoonstelling tijdelijk of blijvend
onbeschikbaar stelt aan volgende huurders zal deze kost, ongeacht andere kosten, lasten of schadevergoedingen verhaald worden op de huurder.
Artikel 10
De huurder vult het contract verder aan waar nodig (data, uren…)
Aan de huurder wordt gevraagd twee exemplaren van het contract in te vullen, te ondertekenen en terug
te sturen. Na ontvangst worden de contracten door de verhuurder ondertekend en wordt één exemplaar
terugbezorgd aan de huurder.
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Aritkel 11
Voor de USB-stick met de kortfilm ‘Vrijzinnig-humanistisch erfgoed – pioniers blikken terug’ wordt een
bijkomende waarborg van 15 Euro per USB-stick aangerekend.

Opgemaakt in dubbel, één exemplaar voor elke partij

te:………………………………….
datum: ……………………………

handtekening verhuurder

handtekening huurder
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Technische fiche

1. De panelen
•

aantal: 11 panelen in forex

•

afmetingen:
o 800 mm op 1200 mm

•

dikte: 5 mm

•

bevestiging (twee mogelijkheden, zie ook artikel 8):
o 1) er zijn blauw-grijze presentatiewanden beschikbaar waarop de tentoonstellingspanelen
kunnen worden bevestigd.
Hang elk tentoonstellingspaneel met velcro horizontaal op twee presentatiewanden. Om
de volledige tentoonstelling te hangen moeten zowel de voor- als achterkanten van de
presentatiewanden worden gebruikt. Deze keuze bepaalt of de tentoonstelling uit respectievelijk 4 of 8 draagtassen bestaat. In het eerste geval kan een gezinswagen volstaan, in
het tweede geval voorziet men beter in een break of een monovolumewagen.

2) Duw de houten lat met velcro op de velcrostrip aan de achterzijde van elk tentoonstellingspaneel en hang het paneel met ijzerdraag aan een haak.
o bevestiging aan rails via twee oogvijzen aan de achterkant van het paneel. In dit geval
bestaat de tentoonstelling uit slechts één draagtas
o Bevestiging aan ijzerdraad via dezelfde twee oogvijzen met haakje in de muur. Ook in dit
geval bestaat de tentoonstelling uit slechts één draagtas
Voor de twee laatste bevestigingssystemen worden 20 latjes met oogvijzen meegeleverd, die op de
aanwezige velcro worden bevestigd.
o

•

verpakking: de tentoonstellingspanelen zitten per vier in drie op maat gemaakte draagtassen. De
blauwgrijze presentatiewanden zitten per zes in vier draagtassen van …x…cm.

•

prijs: de tentoonstelling is gratis. Er wordt echter wel een waarborg van 250 euro gevraagd. Deze
wordt gestort op het rekeningnummer van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging vzw (zie artikel
3)

2. Het promotiemateriaal
2.1. De brochure
•

formaat: 250 mm op 170 mm

•

aantal pagina’s: 40

•

inhoud: de brochure gaat dieper in op de onderwerpen die op de tentoonstellingspanelen aan
bod komen. De brochure kan los van de tentoonstelling worden gelezen

•

prijs: de brochure kost de organisator 1,00 euro/stuk. Ze kunnen eventueel doorverkocht worden
aan 1,5 euro/stuk.

Youtube filmpje opstellen presentatiepanelen: clip display system
Handgeschreven richtlijnen Dirk in kaft evenement/EGD
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