Kunst zonder beperking!
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Bomen - Lisette Koppejan - acryl op doek - 100 x 160 cm
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Oorspronkelijke Kunst

Zonder titel - Frits Heukenshove - gemengde techniek op papier - 70 x 90 cm

Doelstelling OriginArt

Maar wij gaat verder dan dat.

Kunst zonder beperking

Kunst van mensen met een
verstandelijke beperking onder de
aandacht brengen middels verhuur
aan bedrijven.

We vragen regelmatig of één van de
kunstenaars wil meehelpen met
inrichten of wisselen. Dit leidt
dikwijls tot leuke, ontroerende of
hilarische situaties.

Kunst in uw bedrijf

U heeft geen omkijken naar uw
kunstcollectie. Wij verzorgen ieder
jaar de wisseling én we zorgen dat
de kunstwerken zijn verzekerd.

Wanneer 'lijkt' een tekening of
schilderij? Hoeveel vingers heeft een
hand? Welke vrijheid veroorlooft de
kunstenaar zich om af te wijken van
'de werkelijkeheid'? Hoe mooi is het
om vrij te kunnen schilderen zónder
de beperking van ons hoofd.

Veel bedrijven vinden het prettig om
de werkomgeving aan te kleden met
kunstwerken. Algemeen bekend is
dat dit een positieve invloed heeft op
medewerkers. Het geeft letterlijk
kleur aan de functioneel ingerichte
ruimtes.

Bovendien kiest u bij OriginArt voor
prachtig, kleurrijk werk én u
ondersteunt de kunstateliers in
Nederland!

Onze kunstenaars zijn, zonder
uitzondering, bijzonder trots als hun
werk bij een 'gewoon' bedrijf hangt.
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Dienstverlening

Vissengroen - Heidi Arbouw - acryl op doek - 100 x 100 cm

Service
OriginArt werkt met een full-serviceconcept, hieronder verstaan wij:
- Kunstadvies op maat.
- Diavoorstelling van beschikbare
kunstwerken op een laptop of via
internet.
- Wij brengen de gekozen
kunstwerken bij u aan op kantoor
én

Als u wensen heeft met betrekking
tot afwijkende contractduur of
interesse heeft in huren met
spaartegoed kunnen wij daar altijd
een offerte voor uitbrengen.

Kunstopdrachten
Heeft u een idee om uw organisatie
op bijzondere wijze over het
voetlicht te brengen? Laat het ons
weten, wij denken graag met u mee!

- We hangen alle kunstwerken voor
u op.
- Mogelijkheid om één keer per jaar
de kunstwerken te wisselen.
- Verzekering van de kunstwerken
tegen brand en diefstal.
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Tarieven

Kippenvriendschap - Shirley van Steen - acryl op doek - 100 x 140 cm

Tarieven

De kleine lettertjes

OriginArt hanteert drie huurtarieven:

Alle genoemde tarieven zijn inclusief
complete dienstverlening, één
wisseling per jaar én verzekering.

Kunstwerken tot een formaat van 70
x 90 cm, ongeacht of dit is ingelijst
of op doek:
€ 9,00 per werk per maand
Kunstwerken groter dan 70 x 90 cm,
maar maximaal 100 x 100 cm,
meestal op doek:
€ 13,50 per werk per maand
Kunstwerken groter dan 100 x 100
cm, vrijwel altijd op doek:
€ 18,00 per werk per maand
Verkoop ophangsysteem (perlon
koord met luxe schilderijhaak)
€ 6,00 per stuk

Wij vragen u om minimaal 4 werken
te huren en een overeenkomst aan
te gaan met een looptijd van 2 jaar.
De overeenkomst gaat pas in nadat
de kunstwerken naar tevredenheid
zijn geplaatst.
OriginArt garandeert dat de
kunstwerken binnen 4 weken na
goedkeuring van de offerte geplaatst
kunnen worden.
Na het plaatsen van de werken
geschiedt facturering altijd met
vooruitbetaling en per jaar.

Het eerste adviesgesprek is
vrijblijvend, indien wij na
goedkeuring van de offerte een
kunstcollectie voor u laten inlijsten
en u besluit daarna alsnog om geen
gebruik te maken van onze diensten
brengen wij u het uurtarief van
€ 75,- in rekening voor alle reeds
gemaakte uren.
Voor het overige gelden voor al onze
leveringen onze algemene
voorwaarden. Deze kunt u bij ons
opvragen.
Al onze tarieven zijn inclusief
volledige dienstverlening, maar
exclusief BTW.

Als u vaker wilt wisselen hanteren
wij hiervoor een uurtarief van € 75,-.
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Contact & over OriginArt
De spin - Jan Willems potlood op papier - 70 x
90 cm

Postadres

Over OriginArt

OriginArt
Weezenhof 3409
6536 GN Nijmegen

OriginArt is opgericht in 2004 door
Lucienne Verhaar.

'Toen ik in 2003 een expositie zag
van kunst gemaakt door
Bezoekadres
verstandelijk gehandicapten was ik
direct verkocht. Wat een kleur en
OriginArt
wat een positiviteit!'
Lodewijk Napoleonlaan 71A
'Ik wist meteen dat hier alle sporen
4904 LG Oosterhout
van mijn leven samen kwamen. Ik
had kennis van kunstuitleen aan
bedrijven en was door mijn zoon
Telefoon:
088 - 1153 111
bekend in 'gehandicaptenland'.
Mobiel:
06 - 4659 2547
Na een grondige oriëntatie op de
markt en ateliers in Nederland ben ik
e-mail:
lucienne@originart.nl in september 2004 met OriginArt
gestart.'
Website:
www.originart.nl

Anno 2018 is OriginArt een klein,
maar gezond bedrijf.
We zijn al geruime tijd gehuisvest in
het zelfde pand als atelier KOA. Eén
van de ateliers waar we al vanaf het
begin fantastisch mee samenwerken!

Op de voorkant: Pinguindans - Dolinda Possemis - acryl op doek - 100 x 150 cm
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