
KOSTENBIJDRAGE  
VOOR 
BRUIKLEENAANVRAGEN  
De collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam omvat 
meer dan 100.000 kunstwerken en objecten.  
Het Stedelijk Museum leent deze kunstwerken en 
objecten graag uit aan (tentoonstellingen van)  
collega-musea en beeldende kunstinstellingen in  
binnen- en buitenland. Op deze pagina vind je meer 
informatie over de kosten.
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afhankelijk van objectwaarde en locatie

VERZEKERING

TOTALE BELASTE KOSTEN

(te organiseren en te betalen door bruikleennemer)

TRANSPORT

geschatte kosten  € 65 / uur
(waar van toepassing)

CONSERVERING EN RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN

(indien verzocht)
€ 85 / foto

FOTOGRAFIE

(waar van toepassing) (te organiseren en te betalen door bruikleennemer)
Amsterdam

0.5 dag
Nederlandse locatie

1 dag
Europese locatie

3 dagen / 2 nachten
Intercontinentale locatie

4 dagen / 3 nachten

KOERIER**

COORDINATIE EN ADMINISTRATIE

Leasecontract wordt per geval beoordeeld

Nederlandse locatie
geen basis bedrag

Internationale locatie
>10 objecten: € 2.000

Internationale locatie
1–5 objecten: € 1.000

Internationale locatie
6–10 objecten: € 1.500

(incl. materiaal) (waar van toepassing)
MOUNTING AND DISPLAY*

klein
€ 30 / object

groot
€ 60 / object

ingelijst (2D)
€ 30 / lijst  

€ 70 / passe-partout

complex
€ 500 / object

CONDITIERAPPORT EN OBJECTVOORBEREIDING*
per object

€ 100 / object

VERPAKKING EN MATERIALEN*
(huur)kist verzorgd door 

transporteur 
€ 120 / kist

bestaande SMA-kist 
€ 220 / kist

nieuw op maat
gemaakte SMA-kist

€ 500 / kist

nieuw complexe
SMA-maatkist

€ 3000 /kist



Stedelijk Museum Amsterdam leent normaal gesproken maximaal 10 werken per aanvraag.  
Ben je geïnteresseerd in meer dan 10 objecten, neem in eerste instantie contact op met de curator 
alvorens je een verzoek ingedient. Dit kan via registrar@stedelijk.nl.

* OBJECTCATEGORIEËN UITGELEGD

klein  Veilig door één persoon te hanteren. Bevat audiovisuele werken zonder apparatuur.

groot Vereist twee personen of meer om veilig te hanteren.

ingelijst (2D)  Kunstwerken op papier of schilderijen die veilig door één persoon kunnen worden 
gehanteerd.

complex  Grootte, materiaal en samenstelling zorgen ervoor dat twee of meer mensen nodig 
zijn om het werk veilig te hanteren. Kan hijsapparatuur vereisen.

** KOERIERSKOSTEN UITGELEGD
Kosten voor een koerier, indien vereist, zijn inclusief reiskosten, accommodatie en verblijf per dag.

VRAGEN?
Mocht je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neem dan contact met ons op  
via registrar@stedelijk.nl.


