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1. Algemeen
1a. Dit Reglement is van toepassing op de relatie tussen leden van de Nederlandse
Kunstkring en de Nederlandse Kunstkring.
1b. De Nederlandse Kunstkring is een activiteit van de Kunst Collega’s B.V., statutair
gevestigd in Roermond, KvK nummer 67343058.
1c. Leden van de Nederlandse Kunstkring (hierna ‘leden’) accepteren dit Reglement volledig
en zonder voorbehoud.
2. Doelstellingen
2a. De Nederlandse Kunstkring heeft als doel kunstenaars en kunstliefhebbers met elkaar in
contact te brengen.
2b. Daarbij stelt de Nederlandse Kunstkring zich ten doel de leden toepasselijke activiteiten
en voordelen te bieden.
3. Voordelen van het lidmaatschap
3a. De in dit artikel vermelde voordelen gelden deels voor kunstenaar-leden, deels voor
kunstliefhebber-leden en merendeels voor alle leden.
3b. Kunstenaars-leden geven bij verkoop van een of meer werken, aan kunstliefhebbersleden 10% korting, zoals kunstliefhebbers-leden bij koop van een of meer werken, van
kunstenaars-leden 10% korting krijgen. .
3c. Leden kunnen jaarlijks circa 10 kunstbeurzen gratis bezoeken.
3d. Leden krijgen een kosteloos abonnement op Kunst Kort (www.kunstkort.nl).
3e. Leden krijgen maandelijks een nieuwsbrief met de lopende activiteiten en de actuele
aanbiedingen, voordelen en/of cadeaus.
3f. Leden kunnen maximaal twee berichten per jaar kosteloos in de nieuwsbrief geplaatst
krijgen.
3g. Leden zijn volledig vrij om wel of niet van een aangeboden activiteit of voordeel gebruik
te maken.
3h. Na acceptatie van een aanbod kunnen verplichtingen voor zowel de leden als de
Nederlandse Kunstkring ontstaan.
3i. Rechten op cadeaus, kortingen en andere rechten van de leden kunnen veranderen;
nieuwe rechten kunnen aangeboden worden, bestaande rechten kunnen beëindigd
worden.
3j. In de regel geldt het recht op een aanbod of cadeau zolang de voorraad strekt (op = op)

en zolang er plaats is (vol = vol).
3k. De maximale duur dat een lid recht heeft op een cadeau, is nooit langer dan twaalf
maanden nadat het aanbod voor de eerste maal is gedaan.
4. Aanmelden
4a. Het lidmaatschap van de Nederlandse Kunstkring staat open voor beeldend kunstenaars,
ongeacht hun opleidingen en disciplines en voor kunstliefhebbers, -kopers en verzamelaars.
4b. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan.
4c. Men meldt zich als lid aan, door het insturen van het ingevulde aanmeldingsformulier.
4d. Het aanmeldingsformulier is onder andere opgenomen op de website van de
Nederlandse Kunstkring: www.nedelandsekunstkring.nl.
4e. Het lidmaatschap is persoonlijk.
4f. Na de eerste lidmaatschapsperiode continueert het lidmaatschap zonder opzegging
telkens met 1 kalenderjaar, behalve wanneer bij de aanmelding voor het lidmaatschap
uitdrukkelijk is aangeven dat het lidmaatschap voor een beperkte periode is aangegaan.
5. Opzeggen
5a. Opzeggen kan per e-mail en per post.
5b. Een opzegging wordt in de regel binnen vijf werkdagen door de Nederlandse Kunstkring
bevestigd.
5c. Opzeggen kan elk moment.
5d. Als een opzegging minimaal een maand voor het einde van een lidmaatschapsjaar
plaatsvindt, eindigt het lidmaatschap in hetzelfde lidmaatschapsjaar. Als een opzegging
plaatsvindt in de maand voor het einde van een lidmaatschapsjaar, eindigt het lidmaatschap
aan het einde van het lidmaatschapsjaar volgend op het lidmaatschapsjaar waarin is
opgezegd.
6. Contributie
6a. Leden betalen contributie voor hun lidmaatschap.
6b. Het eenmalige entreegeld (voor initiële kosten, waaronder kosten voor inschrijving,
verwerking van gegevens, bevestiging van het lidmaatschap en vermelding op de website)
bedraagt € 19,- incl. 21% BTW.
6c. De jaarlijkse contributie voor zowel kunstliefhebber-leden als kunstenaar-leden is € 60,incl. BTW.
6d. Met aanbiedingen kan in het voordeel van de leden afgeweken worden van de kosten
zoals hiervoor aangeduid.
6e. De Nederlandse Kunstkring heeft het recht om de contributie aan te passen. Bij
verhoging van de contributie heeft een lid recht op opzegging van het lidmaatschap.
6f. Als betaling van de contributie (per factuur) niet binnen de gestelde betalingstermijn
plaatsvindt en evenmin plaatsvindt na ontvangst van meerdere betalingsherinneringen, zal
een inningprocedure worden gestart. De gerechtelijke en buitengerechtelijke inningkosten
komen voor rekening van het lid.
7. Communicatie
7a. Contacten tussen de Nederlandse Kunstkring en haar leden vinden plaats in de
Nederlandse taal.

7b. De contacten tussen de Nederlandse Kunstkring en haar leden vinden grotendeels plaats
via e-mail. Om die reden moeten leden bij de Nederlandse Kunstkring een e-mailadres
kenbaar maken waarop zij bereikbaar zijn.
7c. Als het e-mailadres van een lid verandert, moet dit aan de Nederlandse Kunstkring
doorgegeven worden, bij voorkeur minimaal een week voordat de verandering plaatsvindt.
7c. De gevolgen van een niet werkend e-mail adres kunnen de Nederlandse Kunstkring nooit
aangerekend worden en zijn, ook in gevallen dat dit leidt tot schade, niet verhaalbaar op de
Nederlandse Kunstkring.
8. Persoonsgegevens
8a. De Nederlandse Kunstkring houdt een bestand bij met gegevens van haar leden.
8b. De gegevens van de leden worden alleen gebruikt door de Nederlandse Kunstkring.
Persoonsgegevens van leden zullen onder geen beding worden verkocht, verhuurd of
uitgeleend aan derden.
8c. Zie voor een volledige privacy verklaring en informatie over de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) de website www.nederlandsekunstkring.nl.
9. Samenwerking met derden
9a. De Nederlandse Kunstkring werkt samen met derden.
9b. Als een lid gebruik maakt van de diensten die door derden worden geleverd, is de
Nederlandse Kunstkring niet gehouden aan nakoming van deze diensten.
10. Overige bepalingen
10a. De bepalingen verwoord in dit Reglement, kunnen op elk moment zonder nadere
aankondiging aangepast worden.
10b. Deze versie van het Reglement is van kracht met ingang van 15 januari 2019 en
vervangt alle voorgaande versies.
10c. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, zal door de Nederlandse Kunstkring naar
redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld. In gevallen van meningsverschillen over de
interpretatie van hetgeen in dit Reglement is vastgelegd, is het oordeel van de Nederlandse
Kunstkring bepalend.
10d. Op dit Reglement is het Nederlandse recht van toepassing.

