Zakelijk

Kunst voor bedrijven
Kunst inspireert en kunst motiveert. Het draagt bij aan een
prettige werkomgeving en versterkt de uitstraling en het imago van
uw organisatie.
Kunst huren
Veel bedrijven kiezen voor het gemak, de flexibiliteit en de
beperkte kosten van onze kunstuitleen. Alle service is mogelijk,
waaronder advies, transport, inrichting, ophangsystemen en
verzekering. Ook is een jaarlijkse wisseling mogelijk, waardoor
uw kunstcollectie eigentijds en inspirerend blijft.
Eigentijdse kunstcollectie
Kunst huren bij De Molensteen betekent keuze uit ruim
honderden originele werken en vele honderden kunstenaars.
Wij zijn continu bezig onze collectie te vernieuwen aan de
huidige trends. Werken die niet meer voldoen aan onze eisen,
worden uit collectie gehaald. De Molensteen biedt u daardoor
altijd een vernieuwende, actuele kunstcollectie van hoge
kwaliteit.

Voor zakelijke klanten hanteren wij 2 opties:
1. Kunst huren
U betaald 1,25% van de waarde van het werk per maand
excl. 21% btw.
Voorbeeld,
Uw organisatie heeft kunstwerken t.w.v. € 6.000,De organisatie betaalt dus per maand € 75,excl. 21% btw.
2. Kunst kopen
- Aankoop ineens
- Renteloze termijnen
Voorbeeld,
Uw organisatie heeft kunstwerken t.w.v. € 4.000,Uw organisatie betaald aan 25%: € 1.000,Vervolgens 10 maandelijkse termijnen van 7,5%: € 300,-

Kunst kopen
Ieder kunstwerk in de collectie van De Molensteen is ook te
koop. Indien u niet wilt huren maar een collectie wilt opbouwen
hebben wij daar een interessante mogelijkheid voor.
Aantrekkelijk geprijsd
De prijzen die wij vragen voor onze werken zijn marktconform.
Dit betekend dat u nooit teveel betaald voor een werk. Onze
kunst is altijd op een bijzonder mooie manier ingelijst. Op onze
website artinspire.nl is onze collectie online te bewonderen.
Indien u een bepaald kunstwerk graag wilt bekijken, of u wilt
weten hoe hij op uw kantoor of bedrijf staat, neem even contact met ons op.
Betaling ineens of rentevrij in termijnen
Naast betaling ineens, kunt u kiezen voor 25% aanbetaling en
10 rentevrije maandelijkse termijnen van 7,5% van de waarde
van het kunstwerk. U betaalt dus geen huur en geen rente. Na
ontvangst van de laatste maandelijkse termijn is het kunstwerk
uw eigendom.

Bezorgen / ophangen
De meeste organisaties kiezen voor het gemak, de flexibiliteit
en de beperkte kosten van onze kunstuitleen. Wij kunnen de
werken bij u ophangen door middel van ophangsystemen. Ook
een jaarlijkse wisseling kan worden inbegrepen, waardoor uw
kunstcollectie eigentijds en inspirerend blijft.
Meer informatie
Wilt u een afspraak maken, onze collectie online bekijken of
heeft u al een aantal kunstwerken op het oog? Surf naar molensteen.nl of neem contact met ons op!
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