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Deelnemersreglement Particulieren Stichting Beeldende Kunst Amsterdam 
 
1. Het doel van SBK is enerzijds particulieren en bedrijven de mogelijkheid te bieden tegen geringe kosten origineel, 

gevarieerd en hoogwaardige hedendaagse kunst in de eigen omgeving tentoon te stellen en anderzijds beeldende 
kunstenaars te helpen een onafhankelijke inkomenspositie op te bouwen. 

2. Deelnemer zijn van de Stichting Beeldende Kunst (hierna “SBK”) Amsterdam geeft het recht een werk of werken 
van kunstenaars uit de collectie van SBK op zicht te houden. Tenzij het door de deelnemer gekozen abonnement 
daarop geen aanspraak geeft, wordt overeenkomstig de abonnementsvorm een deel van het abonnementsgeld voor 
de deelnemer gereserveerd voor de aankoop van (een) kunstwerk(en) uit de collectie van SBK. 

 
Inschrijving 

3. SBK verstrekt een inschrijfformulier dat door de deelnemer ondertekend moet worden. Minderjarigen (jonger dan 
18 jaar) dienen hun inschrijfformulier mede laten ondertekenen door één van hun ouders of andere wettelijke 
vertegenwoordigers. 

4. Bij inschrijving moet de deelnemer zich legitimeren en een recent bewijs van een woonadres overleggen. Bij 
inschrijving machtigt de deelnemer SBK het verschuldigde abonnementsgeld maandelijks van zijn rekening af te 
laten schrijven. 

5. Een adres- , banknummer- en/of e-mailadreswijziging dient schriftelijk of per e-mail aan de SBK doorgegeven te 
worden. 
 
Betaling 

6. SBK rekent geen inschrijfkosten. De abonnementsgelden worden bij vooruitbetaling voldaan middels automatische 
incasso. Indien de deelnemer geen incassoregeling wenst, kan een kwartaalfactuur worden verzonden; hiervoor 
worden kosten in rekening gebracht.  

7. De hoogte van de abonnementsgelden bepaalt de maximale waarde van de kunstwerken die op zicht gehouden kunnen 
worden. Het is de deelnemer alleen toegestaan een kunstwerk af te nemen indien op dat betreffende moment het 
verschuldigde abonnementsgeld is voldaan. 
 
Duur van het deelnemerschap en opzegging 

8. Deelnemer worden kan op elk moment van het jaar. Deelnemer wordt men in eerste instantie voor een periode van 
een maand, het deelnemerschap is maandelijks opzegbaar. Deze periode wordt telkens stilzwijgend verlengd. Bij 
aanmelding geldt de eerste dag van de betreffende maand als ingangsdatum.  

9. De werken worden door SBK alleen afgegeven op vertoon van een bewijs van deelname en - indien dit door de 
betreffende medewerker wordt verlangd – op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. 

10. De periode waarin de deelnemer een werk op zicht houdt vangt aan op het moment dat het kunstwerk in het bezit van 
de deelnemer is. Bij eigen vervoer/zelftransport is dat op het moment dat het werk uit de SBK vestiging c.q. SBK 
inlever-/afhaalpunt wordt meegenomen. Bij het door SBK verzorgde transport is dat op het moment dat het werk 
door de transportmedewerker aan de deelnemer wordt overhandigd. De periode eindigt op het moment dat het werk 
aan SBK is geretourneerd. Bij zelftransport is dat het moment waarop de deelnemer het werk retourneert bij een 
vestiging c.q. inlever-/afhaalpunt van SBK, bij het door SBK verzorgde transport is dat het moment waarop de 
deelnemer het werk aan de transportmedewerker van SBK overhandigt. 

11. Opzeggen van deelnemerschap geschiedt schriftelijk of per e-mail met een opzegtermijn van één kalendermaand. Bij 
opzegging geldt de eerste dag van de daaropvolgende maand als opzegdatum. 

12. Indien een deelnemer zijn of haar financiële verplichtingen niet (tijdig) nakomt, heeft SBK het recht werken die een 
deelnemer op zicht houdt per direct terug te vorderen en aan de deelnemer geen nieuw werk meer ter beschikking te 
stellen. De kosten die SBK in dit verband maakt zijn voor de deelnemer. Bij opzegging van de deelname door de 
deelnemer, is de deelnemer verplicht de werken die hij/zij op zicht houdt voor het einde van de deelnameperiode aan 
SBK terug te geven of de werken aan te schaffen. 
 
Beheer / schade / transport   

13. De deelnemer dient met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met de werken om te gaan. Dit betekent onder meer dat 
werken niet in de directe nabijheid van een warmtebron, op een vochtige plek of in direct zonlicht geplaatst mogen 
worden. 

14. Alle door SBK aan de deelnemer ter beschikking gestelde werken blijven gedurende de gehele abonnementsperiode 
eigendom van SBK. 

15. Bij beschadiging, diefstal, vermissing of verloren gaan van werken, dient de deelnemer SBK onmiddellijk schriftelijk 
of per e-mail op de hoogte te stellen. 

16. De deelnemer is aansprakelijk voor schade aan, diefstal van, vermissing van of verloren gaan van het werk tijdens 
de periode dat hij/zij het werk op zicht houdt. 

17. SBK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door of verband houdt met een werk van 
SBK tijdens de periode dat een deelnemer het werk op zicht houdt. De deelnemer vrijwaart SBK van schadeclaims 
van derden tijdens die periode. 

18. Indien gewenst verzorgt SBK tegen een vergoeding transporten van kunstwerken. 
 



Deelnemersreglement Particulieren SBK, juni 2019   pagina 2 (totaal aantal pagina’s: 2) 
 

Collectietegoed / kopen 
19. Indien de deelnemer een abonnementsvorm heeft met opbouw van collectietegoed, wordt voor desbetreffende 

deelnemer overeenkomstig de abonnementsvorm een deel van het abonnementsgeld als collectietegoed gereserveerd.  
20. Indien de deelnemer een abonnementsvorm heeft met opbouw van collectietegoed kan het opgebouwde tegoed 

uitsluitend worden besteed aan de aankoop van werken uit de collectie van SBK. Restitutie van het collectietegoed 
is niet mogelijk. Het collectietegoed blijft na beëindiging van de deelname twee jaar besteedbaar. Na twee jaar vervalt 
het aan SBK. Een deelnemer kan zijn collectietegoed ook aan SBK schenken.  

21. Besteding van het tegoed kan slechts dan geschieden als door de deelnemer aan alle financiële verplichtingen, 
voortvloeiende uit de deelnemerschapsovereenkomst, is voldaan. Het collectietegoed kan niet worden aangewend 
om betalingsverplichtingen mee te voldoen. 

22. SBK heeft de bevoegdheid om het gedeelte van het abonnementsgeld dat recht geeft op een collectietegoed eenzijdig 
te wijzigen, conform het bepaalde in artikel 31. Dergelijke wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht. 

23. De prijzen van de werken zijn inclusief de bij het werk behorende lijst en inclusief BTW. De prijzen van de werken 
kunnen door SBK gewijzigd worden, ook binnen de periode dat een werk op zicht gehouden wordt, echter niet binnen 
de eerste vijf jaar van die periode (BTW wijzigingen uitgezonderd). In de periode dat de deelnemer een werk op zicht 
houdt geniet de deelnemer het eerste recht van koop. Indien de deelnemer gebruik wil maken van dit eerste recht van 
koop, dient hij/zij dit voor het einde van die periode schriftelijk of per e-mail aan SBK kenbaar te maken. 
 
Kunstbonnen 

24. Kunstbonnen die contant voldaan zijn kunnen in het geheel aangewend worden voor abonnementsbetaling. Van 
kunstbonnen voldaan met collectietegoed mag de ontvanger maximaal €100 aanwenden voor abonnementsbetaling; 
het resterende bedrag mag uitsluitend gebruikt worden voor de aankoop van kunstwerken. 
 
Algemeen 

25. Het is de deelnemer verboden de werken van SBK te reproduceren, tentoon te stellen, aan derden af te geven of op 
enige andere wijze openbaar te maken. 

26. SBK heeft het recht de deelnemerschapsovereenkomst met deelnemers die hun contractuele (financiële) 
verplichtingen niet (tijdig) nakomen of zich op andere wijze niet als een goed deelnemer gedragen, met onmiddellijke 
ingang en terstond op te zeggen waarna de deelnemer gehouden is de ter beschikking gekregen werken met 
onmiddellijke ingang en terstond aan SBK terug te geven dan wel de werken aan te schaffen. Deze opzegging door 
SBK  laat de verschuldigdheid van de reeds vervallen abonnementstermijnen geheel onverlet.  

27. Bij opzegging van de deelnemerschapsovereenkomst door één van beide partijen, is de deelnemer gehouden de 
opzicht gehouden/ter beschikking gekregen kunstwerken terstond terug te geven aan SBK dan wel aan te schaffen 
tegen de door SBK bepaalde verkoopprijs van het kunstwerk. In het geval de deelnemer in gebreke is met de 
nakoming van deze verplichting tot teruggave dan wel aanschaf, is SBK gerechtigd de kunstwerken direct op te 
eisen en zich daartoe toegang te verschaffen tot het perceel waar de kunstwerken zich bevinden. 

28. Indien de deelnemer de werken niet per ommegaande retourneert na opzegging van de  deelnemerschaps-
overeenkomst door SBK als bedoeld in artikel 26, dan is de deelnemer aan SBK het aankoopbedrag van de op dat 
moment door hem/haar op zicht gehouden werken verschuldigd. De deelnemer kan daarbij het opgebouwde 
collectietegoed aanwenden en verrekenen met de dan verschuldigde koopprijs. Het eventuele tekort tussen de 
koopprijs en het opgebouwde collectietegoed alsmede de verschuldigde BTW zijn alsdan per direct opeisbaar. 

29. Alle door SBK te maken kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, in verband met de inning van de 
abonnementsgelden, koopprijzen en/of administratiekosten komen voor de rekening van de betrokken deelnemer. De 
buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).  

30. Indien SBK de verschuldigde abonnementsgelden, koopprijzen, administratiekosten en/of  de (buitengerechtelijke) 
incassokosten niet bij de deelnemer kan verhalen, dan heeft SBK het recht om deze gelden te verrekenen met en in 
mindering te brengen op het collectietegoed. Het resterende collectietegoed vervalt vervolgens aan SBK na een 
periode van twee jaar.  

31. Dit reglement, de hoogte van de abonnementstarieven en de aanspraken die de verschillende abonnementen geven, 
worden door SBK vastgesteld en kunnen door SBK worden gewijzigd. Wijzigingen worden via de website 
(www.sbk.nl), schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt, en treden drie maanden na bekendmaking in voor alle 
bestaande deelnemers en per direct voor nieuwe deelnemers. Indien men korter dan drie maanden deelnemer is en 
bezwaar heeft tegen een tariefswijziging of tegen een wijziging in de aanspraken die zijn abonnement geeft, dan 
kan het deelnemerschap opgezegd worden met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 11.  

32. SBK is bevoegd dit reglement eenzijdig te wijzigen. Dit reglement komt in de plaats van alle eerdere reglementen. 
Een exemplaar van dit reglement is voor iedere deelnemer beschikbaar. Met ondertekening van een inschrijfformulier 
en/of wijzigingsformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud van het reglement. 

 


