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LÅNEAFTALE 

KUNST

Låner

Navn 

Adresse Telefon

 Fax

 Mailadresse    

 Hjemmeside 

Kontaktperson 

 Telefon  

 Mailadresse

Ejer

Navn 

Adresse Telefon

 Fax

 Mailadresse    

 Hjemmeside 

Kontaktperson 

 Telefon  

 Mailadresse 

Låneperiode (fra afhentning til hjemkomst)

Dag/Måned/År –

Udstilling

Titel (evt. arbejdstitel) 

Visningsperiode 

Dag/Måned/År –

Udstillingssted og -adresse (såfremt dette afviger fra Låners udstillingssted og -adresse) 

Tom
Tekstboks
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Værk 

Inv.nr. 

Kunstners navn og årstal 

Værkets titel og datering  

Materiale og teknik 

Nettomål

Bruttomål  

Andre relevante værkoplysninger

Konservering 

Generel tilstand 

 

Øvrige bemærkninger 

Ophængning/montering og visning 

Krav til ophængning/montering

 

Krav under visning

 

Øvrige bemærkninger

Reproduktion og kreditering 

Giver Ejer tilladelse til reproduktion af værket i publikationer samt trykte og/eller elektroniske medier? 

 Ja Nej

Hvordan ønskes Ejer krediteret? (navn/privateje, evt. stednavn) 

Forsikring

Forsikringsselskab  

Forsikringssum  

Øvrige bemærkninger 
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Transport og pakning

Navn 

Adresse Telefon

 Fax

 Mailadresse    

Kontaktperson  

Afhentningsadresse (såfremt denne afviger fra Ejers adresse)

 

Returadresse (såfremt denne afviger fra Ejers adresse)

 

Krav til transport og pakning

 

Øvrige bemærkninger 

Andet

Andre bemærkninger eller særaftaler (henvisning til eventuelle bilag) 

Dato  Låners underskrift  

Dato  Ejers underskrift

  

Et underskrevet eksemplar af aftalen tilgår Ejer, et underskrevet eksemplar tilgår Låner.

I tilfælde af skade 

Skadens art og omfang 

 

Anmeldt til forsikring Dato  

Anmelder

Anmeldt til Ejer Dato  

Anmelder  

Beskrivelse af aftale med Ejer om videre foranstaltninger
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