ZASADY WYNAJMU OBRAZÓW

Dzieła sztuki wzbogacają wnętrza biurowców, kształtują pozytywny wizerunek firmy
podnoszą jej prestiż oraz nadają im niepowtarzalny charakter zauważany przez gości oraz klientów.
Tworzą również przyjazny klimat w miejscu pracy. Wiele firm doskonale o tym wie i decyduję się na
zakup obrazów, rzeźb czy grafik.
Camille Home Decor w kontekście pojawiających się pytao proponuje alternatywną formułę
dekorowania wnętrz biurowych, którym jest wynajem dzieł sztuki.
W Polsce ciągle nie znana na szerszą skalę w innych krajach Europy funkcjonuje znakomicie od
kilkunastu lat.
Jak to działa:







Nasz sposób działania jest prosty: spotykamy się, oglądamy przestrzeo i ustalamy jakie są
indywidualne potrzeby, gusta i oczekiwania. Pomagamy w wyborze dzieł sztuki tak aby jak
najlepiej pasowały stylem i kolorystyką do Paostwa domu lub firmy.
Koncepcję ekspozycji wysyłamy mailem, po jej akceptacji umawiamy się z klientem na
prezentację podczas, której dokonujemy ostatecznego wyboru.
Konsultujemy rozmieszczenie i wieszamy obrazy w wyznaczonych miejscach.
W uzgodnionym w umowe terminie możecie Paostwo w ten sam sposób wymienid częśd lub
całośd wypożyczonej kolekcji.
Wypożyczane obrazy są własnością artystki. Twórca za każdy wypożyczony obraz dostaje
miesięczne wynagrodzenie autorskie.

Podsumowując firmy korzystające z usług Camille Home Decor wnoszą swój wkład w rozwój kultury,
stymulując twórczośd i wspierając finansowo artystów.

REGULAMIN WYNAJMU OBRAZÓW:
1. Wypożyczalnia obrazów oferuje wynajem obrazów na okres: 3 miesięcy z możliwością
przedlużenia na 6 i 12 miesięcy.
2. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zerwania umowy z powodu nie dotrzymania warunków
umowy przez Wypożyczającego.

3. Cenę najmu oraz wysokośd kaucji określa obowiązujący cennik podany na stronie
www.camillehomedecor.com chyba, że strony ustalą w umowie odmienny sposób opłat.
4. Przy wynajęciu na okres 6-12 miesięcy istnieje możliwośd po upływie okresu 3 m-cy wymiany
poszczególnych obrazów.
5. Wymianie podlegają jedynie obrazy z tego samego przedziału cenowego.
6. Przedłużenie wynajmu o kolejne okresy wymagają zgody obu stron.
7. Przy zakupie obrazu koszt wcześniejszego wynajmu będzie zsumowany i odliczony od
wartości obrazu.
8. W realizacji zamówienia konieczne jest podanie niezbędnych danych adresowych strony
zainteresowanej.
9. Wymogiem dokonania wynajmu jest wpłacenie ustalonych wpłat na konto, które zostanie
podane w trakcie realizacji.
10. Płatności można dokonad w całości lub cyklicznie w transzach co 3 miesiące. W przypadku
płatności cyklicznych opłaty należy wnosid przed rozpoczęciem kolejnych 3 miesięcy najmu.
11. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu kwoty wynajmu za okres pierwszych 3
miesięcy najmu oraz kosztów transportu.
12. Wypożyczalnia obrazów zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania nowego zamówienia
w przypadku gdy:
a) Wynajmujący ma na swoim koncie obrazy przetrzymywane lub nieuregulowane należności
z wypożyczalnią.
b) Wybranego obrazu nie ma aktualnie na stanie wypożyczalni.
13. Wypożyczający po skompletowaniu obrazów podaje czas i miejsce realizacji.
14. Osoba wynajmująca od momentu przyjęcia obrazów do ich zwrotu zobowiązana jest do
właściwego użytkowania obrazu zgodnie z jego przeznaczeniem.
15. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obrazów wypożyczający zobowiązany jest do
uiszczenia opłaty za obraz według cennika.
16. Zwrot kaucji następuje po zakooczeniu umowy wynajmu pod warunkiem terminowego
zwrotu obrazów.
17. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zatrzymania całości lub części kaucji w przypadku
utraty lub uszkodzenia obrazu. Z kaucji mogą zostad potrącone zobowiązania wobec
wypożyczalni.
18. Po okresie najmu Wynajmujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu obrazu w
terminie uzgodnionym z wypożyczalnią. Zwrot następuje osobiście w siedzibie wypożyczalni
lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Wynajmującego.
19. W przypadku opóźnienia w zwrocie obrazu przekraczającego 14 dni, zostanie naliczona
dodatkowa opłata za pełny miesiąc.
20. Nieporuszone kwestie między stronami mogą byd wyjaśnione wcześniej drogą e-mailową lub
telefoniczną.
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