Kostenoverzicht bruiklenen NMVW - 2018

Handling fee
€ 50,-- per object
Tegemoetkoming van de kosten voor administratieve handelingen, het opmaken van
conditierapporten, het (beperkt) schoonmaken van de objecten, evenals basis inpakwerkzaamheden
(incl.verpakkingsmateriaal)

In de handling fee is niet inbegrepen: de kosten van actieve conservering (indien meer dan een half
uur per voorwerp), het maken van steunen, inlijsten van prenten, gespecialiseerde
verpakkingswerkzaamheden, koerierskosten, fotografie voor publiciteitsdoeleinden en eventuele
andere kosten t.b.v het bruikleen.
Indien uitgevoerd door NMVW, worden deze kosten in rekening gebracht conform de volgende
tarieven:
1.Actieve conservering
€ 80,-- p/u
(indien meer dan een half uur per voorwerp), door restaurator
Kosten voor objectbehandeling worden berekend volgens de werkelijke behandelingsduur, inclusief
0,5 uur voor het maken van behandelingsdocumentatie. Materiaal is in deze uurprijs inbegrepen. Bij
het inhuren van restauratoren die een hoger uurloon vragen, bij zeer uitgebreide behandeling en bij
noodzakelijk gebruik van uitzonderlijk of duur materiaal kan de prijs hoger zijn.
2. Maken van steunen

€ 70.- p/u
plus materiaalkosten

3. Inlijsten prenten en tekeningen

€ 70.- p/u
plus materiaalkosten

4. Passe-partout

€ 70.- p/u
plus materiaalkosten

5. Standaard (beeboard) objectverpakking door NMVW
(maten tot circa 50x50x50 cm, tot max. 5 uur arbeid)

€ 195,-- per stuk

6. Transportkist
• Transportkisten nieuw:
• Transportkisten hergebruikt:
(exclusief aanpassingen en verwijderingskosten )

[via arthandler]
€ 275.-
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7. Koerierskosten
Een minimale tijd van 2 dagen 1 overnachting voor Europese bruiklenen. Een minimale tijd van 3
dagen en 2 overnachtingen voor Intercontinentale bruiklenen.
•

Per diem

kostprijs

Per diem verstrekt NMVW rechtstreeks aan de koerier volgens een vaste tarieflijst (Min. BuZa), en
gefactureerd aan bruikleennemer door NMVW. Per diem is inclusief vervoer ter plekke en alle
maaltijden. Er vinden in principe geen directe geldtransacties plaats tussen de bruikleennemer en de
koerier.
Koerierskosten die direct door de bruikleennemer georganiseerd en betaald worden:
•

Reiskosten voor koerier

kostprijs

•

Hotel/verblijfskosten voor koerier

kostprijs

8. Verzekering
kostprijs
Museale cultuurgoederen die behoren tot de Rijkscollectie worden zonder verzekeringsplicht in
bruikleen gegeven aan instellingen die zijn opgenomen in het Museumregister, met dien verstande dat
algeheel verlies van de bruikleen niet aan bruikleennemer in rekening wordt gebracht en dat
herstelbare schade wel voor rekening komt van de bruikleennemer.
Indien een bruikleennemer niet is opgenomen in het Museumregister of een buitenlandse
bruikleennemer betreft, dan verzekert NMVW het bruikleen van spijker tot spijker voor herstelbare
schade en (indien totaalwaarde boven € 5000,-- uitkomt) total loss.
Museale Cultuurgoederen in beheer van NMVW die niet behoren tot de Rijkscollectie worden door
NMVW verzekert conform de voorwaarden die zijn overeengekomen met de eigenaar.

Disclaimer
Nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassing van het Kostenoverzicht. Op moment van ondertekenen van het
bruikleencontract is steeds de dan geldende versie bindend. Kostenoverzicht en de algemene bruikleenvoorwaarden zijn ook
via www.wereldculturen.nl beschikbaar.
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