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TARIEVEN KUNSTUITLEEN SPECIAL ARTS VOOR PARTICULIEREN 
 
 

 
Door kunst bij Special Arts te huren, hebt u een mooi kunstwerk aan de wand. 
En steunt u mensen met een handicap bij het actief zijn met kunst! 
 

 
Huurprijs 
De huurprijs is afhankelijk van de grootte van het kunstwerk. 
 
Bij tweedimensionaal werk: 
Afmeting t/m 65x80 cm:  
huurprijs van 1 kunstwerk per maand: €   8,40 excl. 21% BTW / € 10,20 incl. BTW  
Afmeting vanaf 70x90 cm:  
huurprijs van 1 kunstwerk per maand: € 12,39 excl. 21% BTW / € 15,00 incl. BTW 
         
 
Bij driedimensionaal werk: 
Afmeting tot 20 cm hoog, breed of diep:  
huurprijs van 1 kunstwerk per maand: €   8,40 excl. 21% BTW / € 10,20 incl. BTW 
Afmeting vanaf  20 cm hoog, breed of diep:  
huurprijs van 1 kunstwerk per maand: € 12,39 excl. 21% BTW / € 15,00 incl. BTW 
 
Huurperiode 
De huurperiode is 3, 6 of 12 maanden. 
 
Boete 
Wij berekenen een boete voor het te laat terugbrengen van de gehuurde werken de 
kostprijs van het halen, conform een tarief van € 50,- per uur voor de chauffeur en € 0,44  
per km, exclusief BTW. 
 
Eigen risico 
Het eigen risico per gebeurtenis is € 500,-. 
 
Bezorgkosten 
Wij kunnen het werk in Amersfoort en directe omgeving (binnen een straal van 10 km) 
bezorgen tegen een vergoeding van € 10,-.  
 
Ophangsystemen 
Special Arts levert ophangsystemen op maat. Tevens worden ophanghaken en nylon 
koorden geleverd. De kosten voor het monteren zijn € 50,- per uur.Voor overige informatie 
kunt u terecht bij de medewerkers van de kunstuitleen. 
 
BTW 
Special Arts is BTW plichtig. BTW-nummer NL009057821B01.  
Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. 
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Informatie over het huren van kunst bij de kunstuitleen van Special Arts 
  
Door kunst te huren bij Special Arts ondersteunt u kunstenaars met een handicap bij het 
ontwikkelen van hun talenten. 
 
De kunstenaars uit de collectie van Special Arts zijn allen gehandicapt. Het gaat daarbij 
om mensen met een verstandelijke, psychische of fysieke handicap, inclusief chronisch 
zieken en visueel en auditief gehandicapten. 
 
Deze kunstenaars zijn nauwelijks in staat om hun werk zelf over het voetlicht te brengen. 
De drempel naar een galerie of kunstuitleen is te hoog (in letterlijke of figuurlijke zin), de 
afstand er naar toe te groot of er is angst of onbekendheid om een galerie te zoeken. 
 
Al meer dan 30 jaar is Special Arts actief voor kunstenaars met een handicap. En sinds 
2008 niet alleen met betrekking tot de beeldende kunst, maar ook voor mensen met een 
handicap die actief zijn op het gebied van dans, muziek, theater en poëzie. 
Daarnaast stimuleert de stichting de kunstparticipatie door alle mensen met een handicap. 
Want ook mensen met een handicap willen in hun vrije tijd meewerken aan een musical, 
een theatervoorstelling of voor hun plezier beeldhouwen of schilderen. 
 
Kunst moet, ook voor mensen met een handicap. 
Helpt u ons om mensen met een handicap daarin te ondersteunen? 
  
 
 
Special Arts-team 
Amersfoort 
 


