Als u een kunstwerk leent, kunt u het meestal met een eigen auto/busje
vervoeren. Verpakkingsmateriaal is tegen een kleine vergoeding beschikbaar,
herbruikbaar en verplicht. Denk aan deze tips:















Ga van te voren na welk formaat werk u kunt plaatsen en verantwoord kunt
vervoeren.
Gebruik ter bescherming van het glas en de lijst beschermfolie.
Maak gebruik van degelijke verpakking die ook beschermt tegen regen.
Het werk niet aan de lijst dragen; gebruik datgene waar het werk ook aan
opgehangen moet worden.
Draag een groot werk met twee personen en plaats de handen aan de onderkant en
zijkant van het werk.
Til het werk niet op aan zwakke uitsteeksels of aan zwakke randen, maar zet de
handen op plaatsen die niet af kunnen breken.
Raak de voorzijde van niet ingelijst werk niet aan.
Maak het werk niet schoon (of werk achter glas uitsluitend met een licht vochtige
doek).
Stel het werk niet bloot aan direct zonlicht of fel kunstlicht.
Hang het werk niet boven of bij een verwarming of andere warmtebronnen.
Plaats het werk niet in een vochtige omgeving.
Gebruik altijd twee handen om een beeldhouwwerk te dragen; één hand laag onder
het object om te tillen, de andere hand om het in balans te houden.
Het werk niet over de vloer schuiven of trekken.
Plaats het object zo, dat het niet in de weg staat of aangestoten kan worden.
Indien u een kunstwerk van de Kunstuitleen beschadigt, dient u de schade direct te
melden, persoonlijk aan de balie, of via e-mail of telefonisch via telnr. 033 - 4631914.

Vervoer door Stad & Land Regiobezorger
De meeste kunstwerken die u bij ons leent, zult u zelf kunnen vervoeren, maar soms
is een kunstwerk zo groot dat dat niet gaat.
U kunt nu voor vervoer van uw kunstwerk gebruikmaken van de diensten van de
firma Stad & Land Regiobezorger uit Amersfoort. Telnr: 033-4799030

