VRAAG EN ANTWOORD – NEDERLANDSE KUNSTKRING
1. Hoe weet ik welke activiteiten en aanbiedingen er zijn?
Op het door u opgegeven e-mailadres ontvangt u maandelijkse een nieuwsbrief met alle actuele
aanbiedingen en acties.
2. Ben ik verplicht om aan activiteiten deel te nemen?
Nee, alle activiteiten en aanbiedingen worden u vrijblijvend voorgelegd. U heeft het recht aan de
aangeboden activiteiten deel te nemen er is geen enkele plicht.
3. Krijg ik geld terug als ik aan enige activiteit niet deelneem?
Als u aan een activiteit niet deelneemt, krijgt u geen financiële compensatie.
4. Waar vind ik de kunstwerken die ik met korting kan kopen?
In het overzicht van kunstenaar-leden vindt u de kunstenaars waar u als kunstliefhebber-lid 10%
korting krijgt. Als u op een naam klikt ziet u werk van de betreffende kunstenaar. En in elke
nieuwbrief staan altijd enige werken die u met extra korting kunt kopen.
5. Hoe koop ik een kunstwerk met korting?
U maakt zich als kunstliefhebber-lid kenbaar bij een kunstenaar-lid. De kunstenaar zal u dan direct
10% korting geven bij aankoop van een of meer werken.
6. Wat moet ik doen als ik de kunst eerst in het echt wil zien?
U kunt altijd een afspraak maken met een kunstenaar-lid waarvan het werk u aanspreekt.
7. Wat moet ik doen als ik een aanbod heb voor de leden?
Als u iets moois heeft, een voordeel, een zeer aantrekkelijke aanbieding (en dan bedoelen we echt
zéér aantrekkelijk), dan kunt u uw aanbod mailen naar info@nedelandsekunstkring.nl.
8. Krijgen we korting als we ons met meerderen tegelijk als lid aanmelden?
Ja, het eerste jaar bij 4 gelijktijdige aanmeldingen krijgt ieder lid 30% korting. En bij 10 of meer
gelijktijdig aanmeldingen, krijgt elk nieuw lid 50% korting op de contributie. Ieder lid moet zich
afzonderlijk aanmelden. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven moet hoeveel u zich tegelijk
aanmeldt. Een van degenen die zich aanmeldt, moet alle namen vermelden. De aanmeldingen
moeten bij ons in dezelfde week binnenkomen.
9. Kan ik de contributie maandelijks betalen?
Om extra kosten voor maandelijkse incasso te vermijden, betaalt u de contributie maar 1 keer per
jaar.
10. Kan ik oudere Jaarboeken krijgen?
Voordelen: het recht op cadeaus is een jaar van kracht, daarna vervalt het zonder nadere
aankondiging.
11. Waar vind ik de Algemene voorwaarden en de Privacy code?
Voor de Algemene voorwaarden klikt u hier, voor de Privacy code klikt u hier.
Staat uw vraag hier niet bij? Mail uw vraag dan naar info@nederlandsekunstkring.nl.

