De Renteloze Kunstlening
van Kunst Aan Zet

De Renteloze Kunstlening
De Kunstlening is een lening op afbetaling om een
hedendaags kunstwerk aan te kopen bij een aanbieder die
aangesloten is bij Kunst Aan Zet.
Hefboom cvba is de kredietverstrekker en beoordeelt je
aanvraag voor een Kunstlening. De aanvraag doe je online
op de website van Hefboom. Hier vind je ook de Algemene
Voorwaarden voor Kredietaanvraag Kunstlening.
De lijst met erkende aanbieders vind je op de website van
Kunst Aan Zet en de link naar de online kredietaanvraag
vind je op de homepage van Kunst Aan Zet.
www.kunstaanzet.be
Let op, geld lenen kost ook geld.

Wie kan een Kunstlening aanvragen?
De Kunstlening is een lening op afbetaling waar enkel
particulieren kunnen gebruik van maken. Je moet aan
volgende voorwaarden voldoen om de lening te kunnen
aanvragen:
1.

Je bent meerderjarig en gedomicilieerd in 		
het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2.

Je hebt een Belgisch bankrekeningnummer.

3.

De procedure en documenten van het krediet
zijn in het Nederlands. Je moet dus voldoende
Nederlands kennen om je lening te kunnen aangaan.

Indien je gehuwd bent of samenwoont, kun je met je partner
de Kunstlening aanvragen.
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Leenbedrag en afbetaling
Met de Kunstlening kun je € 500 tot € 7000 lenen. Hiermee
kun je je aankoop volledig of gedeeltelijk betalen. De waarde
van het kunstwerk kan meer bedragen dan € 7000 maar
per aankoop is slechts één lening mogelijk. Je kan meerdere
kunstleningen tegelijk hebben lopen voor een maximaal
openstaand bedrag van € 7000.
De afbetaling is maandelijks in gelijke schijven. Naargelang
het geleende bedrag kun je kiezen voor een afbetaling op
6, 12, 18 of 24 maanden.

Kredietbedrag
Van		
500,00 €
2.000,01 €
4.500,01 €

Tot		
2.000,00 €
4.500,00 €
7.000,00 €

Looptijd
6 of 12 maanden
6, 12 of 18 maanden
6, 12, 18 of 24 maanden

In galerie MANIERA
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Welk kunstwerk kan ik aankopen met de
Renteloze Kunstlening?
Je kan beeldende en toegepaste kunst van alle disciplines
kopen met de Kunstlening. Er zijn een aantal voorwaarden:
1.

Het werk moet aangekocht zijn bij een erkend 		
aanbieder van Kunst Aan Zet.

2.

Het werk moet van een nog levende kunstenaar of
ontwerper zijn die woont en werkt in het Vlaams of
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

3.

Het kunstwerk moet een uniek object zijn of uit 		
een reeks met een oplage niet hoger dan 		
250 exemplaren.

Een kunstwerk kopen en betalen
met de Renteloze Kunstlening
De aanbieder maakt met jou een koopovereenkomst op.
Hierin wordt bepaald over welk kunstwerk het gaat, voor welk
bedrag je het aankoopt en welk bedrag je wenst te lenen.
Vanaf de datum van de koopovereenkomst heb je 5 dagen
de tijd om je lening online aan te vragen bij hefboom. Je
ontvangt een bevestiging van de ontvankelijkheid van
de kredietaanvraag en brengt ten laatste 10 dagen na de
aankoop de aanbieder op de hoogte dat de kredietaanvraag
ontvankelijk is. Zo blijft je kunstwerk voor jou gereserveerd tot
de goedkeuring van je Kunstlening.
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De Renteloze Kunstlening aanvragen
De aanvraag doe je online.
Indien je gehuwd bent of samenwoont, kun je met je partner
de Kunstlening aanvragen. Met een gezamenlijk inkomen is
de kans groter dat je lening goedgekeurd wordt.
Voor de aanvraag heb je onder andere volgende informatie
nodig, ook van je partner wanneer je samen de lening
aangaat:
•
•
•
•
•
•

Gegevens van identiteitskaart
Beroepssituatie (werkgever, adres, datum en type
contract)
Maandelijks netto-inkomen
Maandelijkse gezinsuitgaven (huur, alimentatie,
leningen, andere vaste kosten)
Bankrekeningnummer
Gegevens van de koopovereenkomst

Bij de kredietaanvraag moet je volgende documenten
toevoegen, ook van je partner wanneer je samen de lening
aangaat:
•
•
•
•

Loonfiche laatste maand of Fiche 281.10 voor 		
zelfstandigen of uittreksel storting laatste maand
van vervangingsinkomen
Bewijs van andere ontvangen inkomsten
Koopovereenkomst
Scan of foto van voor- en achterzijde identiteitskaart
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Beoordeling van de lening
Het kredietproces, de toekenning van de Kunstlening en
de opvolging ervan, gebeurt geheel onafhankelijk door
Hefboom.
Bij een toekenning van de Kunstlening ontvang je per
e-mail, of per post indien gewenst, de kredietovereenkomst.
De digitale overeenkomst kun je ondertekenen met je IDlezer en code van je identiteitskaart. Om nog eenvoudiger
te ondertekenen kun je dit ook veilig doen via de app van
Itsme op je smartphone.
Met de ondertekende kredietovereenkomst kun je jouw
kunstwerk gaan ophalen zoals overeengekomen in de
koopovereenkomst. Hefboom betaalt de aanbieder, die op
zijn beurt de kunstenaar of ontwerper betaalt. Jij betaalt
maandelijks af aan Hefboom zonder rente.
Indien de lening niet wordt toegekend ontvang je hiervan
bericht van Hefboom. Jij moet de aanbieder op de hoogte
brengen. Je kan in dit geval afzien van de aankoop van het
kunstwerk of op een andere manier betalen.
De aanbieder moet ten laatste 30 dagen na datum van de
koopovereenkomst door de koper op de hoogte worden
gebracht van het al dan niet toegekende krediet. Zo niet,
vervalt de koopovereenkomst en blijft het kunstwerk niet
langer gereserveerd.
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Kort samengevat: 3 stappen
Na het afsluiten van de koopovereenkomst volgen dus nog
drie stappen:
1.
Aanvraag kunstlening via kunstaanzet.be
		
maximum 5 dagen na aankoop
2.
Bevestigen van aanvraag lening aan aanbieder
		
maximum 10 dagen na aankoop
3.
Digitaal ondertekenen kredietovereenkomst*
		
maximum 30 dagen na aankoop
Hierna kan je elke dag van je kunstwerk genieten.
*Bij niet-toekenning: aanbieder op de hoogte brengen

Contact
Voor meer informatie en vragen over het aanvragen van
de Renteloze Kunstlening kan u terecht bij Hefboom.
kunstlening@hefboom.be
02 205 17 20
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VU: John Vanwynsberghe, Hefboom cvba & vzw, Vooruitgangstraat 333 bus 5, 1030 Brussel

kunstaanzet.be

