Bruikleenvoorwaarden originele aquarellen van de Verkadealbums

De bruikleennemer dient zich te houden aan onderstaande voorwaarden bij het in bruikleen
nemen van de originele aquarellen:

















Er worden alleen originele aquarellen van Verkade uitgeleend aan geregistreerde
musea.
De ruimte waarin de originele aquarellen worden getoond moet aan de volgende
eisen voldoen:
- temperatuur 18-20 graden Celsius
- luchtvochtigheid 45-55%
- maximaal 50 lux
- maximaal 75 UV
De plaatjes zitten in passe-partouts van 40 x 50 cm. Dat zijn 6 staande of 6 liggende
aquarellen bij elkaar. Het kunnen ook 1 of meerdere aquarellen of pentekeningen
zijn.
De plaatjes moeten in de originele passe-partouts bij elkaar blijven: er worden geen
plaatjes van verschillende bladen bij elkaar gezet.
De passe-partouts zijn ingedeeld zoals ze in de boeken worden getoond.
Er worden maximaal 4 passe-partouts per album uitgeleend. Er worden maximaal 6
passe-partouts in totaal uitgeleend.
Het inlijsten en uitlijsten wordt gedaan door een restaurator, die door het Zaans
Museum is aangesteld, op kosten van de bruikleennemer. De plaatjes worden in
verzegelde blankhouten lijsten aangeleverd, die onder geen beding mogen worden
geopend.
De lijsten moeten worden geborgd met het aangeleverde systeem.
De kosten voor het transport van en naar de lijstenmaker komen voor rekening van
de bruikleennemer.
Alle transporten worden uitgevoerd door een erkend kunsttransporteur.
De uitleenperiode bedraagt maximaal 4 maanden.
De volgende naamsvermelding dient bij de objecten in de tentoonstelling te worden
vermeld: Zaans Museum, Zaandam (collectie SBCEV).
Een uitnodiging voor de opening van de tentoonstelling zal worden verzonden naar
Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Verkade.
Correspondentieadres:
Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Verkade
t.a.v. Mevrouw A. Zegwaard
Weverakker 18
1541 VN KOOG A/D ZAAN

Voorwaarden met betrekking tot beeldmateriaal en catalogus
De bruikleennemer dient zich aan onderstaande voorwaarden met betrekking tot
beeldmateriaal en catalogus te houden:










Foto’s kunnen in overleg vooraf aan de bruikleen worden gemaakt. De fotograaf
wordt in overleg aangewezen. Het Zaans Museum ontvangt deze digitale bestanden.
De foto’s mogen alleen gebruikt worden ten behoeve van de tentoonstelling en voor
de tentoonstellingscatalogus. Voor herpublicatie of gebruik voor andere doeleinden
dient opnieuw toestemming te worden gevraagd. De auteursrechten blijven berusten
bij de bruikleengever.
Een bewijsexemplaar van de publicatie en/of tentoonstellingsteksten, waarvoor het
beeldmateriaal is aangevraagd, dient zo spoedig mogelijk na het verschijnen aan de
afdeling Collectie van het Zaans Museum te worden toegezonden.
Een tweede exemplaar zal worden verzonden naar Stichting Behoud Cultureel
Erfgoed Verkade.
Correspondentieadres:
Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Verkade
t.a.v. Mevrouw A. Zegwaard
Weverakker 18
1541 VN KOOG A/D ZAAN
Naast de gebruikelijke naamsvermelding en beschikbaar stellen van de catalogus,
willen we graag een link op de site van de bruikleen nemende instelling en bespreken
welke publicitaire samenwerkingsmogelijkheden er zijn. Hiervoor zullen wederzijdse
marketingmedewerkers met elkaar contact opnemen.
De volgende naamsvermelding bij de afbeeldingen in de publicatie dient te worden
vermeld: Zaans Museum, Zaandam (collectie SBCEV).

