
KUNST / ART 
*verhuur en verkoop van kunst, *exposities op 

locatie *art as a service & *kunst gerelateerde 
events/shows. 



Waarom kunst? 
De 3 belangrijkste redenen 

1. sfeermaker, en draagt gelijk mee aan de sfeer van een 
ruimte voor personeel en de bezoekers.

2. Uit onderzoek is gebleken dan kunst een positief effect 
heeft op creativiteit en het werkt stress verlagend. 

3. Uit onderzoek van de School of Psychology van de 
Exeter University in Groot Brittannië blijkt dat kunst op 
de werkvloer de productiviteit verhoogt met 17%.
Indien de medewerkers hebben mogen meebeslissen 
over wat voor kunst, kan dit zelfs oplopen naar 32%. 
Kleuren in een schilderij kunnen de sfeer van een 
vergaderruimte veranderen en een kunstwerk kan een 
gespreksstarter zijn in een neutrale bedrijfsruimte

“In tegenstelling tot wat je baas 
misschien zegt, is het niet altijd slecht om 
afgeleid te worden op je werk. Word je 
afgeleid door een kunstwerk, dan kan je 
productiviteit juist een oppepper krijgen, 
en de stress verlagen, waardoor je je 
prettiger voelt op je werk.” 

Craig Knight, onderzoeker aan de 
universiteit van Exeter University’s School 
of Psychology”



■ -HOTELS- zoals WESTCORD FASHION EN 
WESTCORD ART

■ -NH HOTELS zoals JAN TABAK & SCHIPHOL

■ -NOVOTEL  Amsterdam Schiphol

■ -JAZZ in the CITY & ZIGGODOME (members club)

BooART
LOCATIES meer 
dan 35 in totaal.



BooART kunstbemiddeling
BooART bestaat 14 Jaar en verzorgt u locatie van originele kunst.

BooART biedt de kunstenaars een offline en online platform en de kans om kunstwerken te exposeren
zo genereren ze meer exposure. De kunstwerken zijn dan ook te koop op locatie en in de BooART store.

De locaties van BooART waar de kunstwerken komen te hangen of worden tentoongesteld zijn 
plekken waar veel mensen komen. Denk aan de publieke ruimten, zoals lobby’s en vergaderzalen. 

Naast kunstenaars kunnen ook designers exposeren en geven wij ruimte aan “functionele kunst”.

Afhankelijk van wat is er afgesproken is er ieder jaar of iedere 6 maanden een nieuwe expositie met 
nieuwe werken. Zodat terugkerende gasten of het personeel worden geïnspireerd door nieuwe kunstwerken. 

Samen met locatie beheerder bepalen we welke sfeer en stijl het best bij uw concept of formule past. BooART heeft 
honderden kunstenaars in portefeuille dus er is altijd een stijl die bij uw locatie past. 

Art gerelateerde events/ SHOWS / experience ART. Denk bijvoorbeeld aan “art talks en walks”. En neemt de hele 
organisatie van de invulling van kunst uit handen.



BooART

PLATFORM

LOCATIES

KUNSTENAARS

• ART EVENTS
• EXPOSITIES

• FUNCTIONE KUNST
• STEEDS WISSELENDE 

KUNST
• ZET KUNST IN VAN TOP 

KWALITEIT.
• WERK VAN LOCALE 

KUNSTENAARS
• KUNST VERKOOP

• DE GEZONDE 
EFFECTEN VAN KUNST

Designers

• WERK LATEN ZIEN AAN GROOT PUBLIEK
• OFFLINE EN ONLINE VERKOOP/VERHUUR
• BETAALBAAR MANIER VAN EXPOSEREN

• FANTASTISCHE MOOIE LOCATIES/ GROOT 
EXPOSITIE NETWERK IN NEDERLAND EN 

BELGIE
• DE AFHANDELING EN VERZENDEN VAN

HET KUNSTWERK WERELDWIJD



BooART heeft in de 
afgelopen jaren een 
fraaie gemeenschap 
opgebouwd van 
honderden interessante & 
productieve kunstenaars. 

DUTCH ARTIST, STREET ART,  
KLASSIEK,URBAN SCAPES, 
LANDSCAPES, PHOTOGRAPHY, 
ABSTRACT, CONTEMPORARY,
DESIGN, NATURE, GRAFFITI-ART
OVERSIZED- XL ARTWORKS,DR
MODERN, STENCIL-ART, WATER
COLOUR, PORTRAIT, DRAWING,
SCULPTURE, GRAPIC ART & 
DIGITAL ART, MURALS  and
more….



Kunst in de 
publieke ruimte

STAPPENPLAN BooART

1. Samen bespreken wij op welke plekken kunstwerken 
komen te staan of te hangen. (Uitgaande van een 2 
jarig contract. Opzegbaar na 3 maanden voor beide 
partijen).  

2. Wat voor soort kunstwerken passen in het concept/ 
bedrijf/ kantoor? Waar is men naar op zoek? Welke 
Stijl of thema is belangrijk?

3. Terugkoppeling en een pitch van de kunstwerken van 
diverse kunstenaars.

4. Afspraak maken wanneer start van expositie met of 
zonder show/opening. Wisseling van kunst per jaar 
voor huur of iedere 6 maanden als het gaat om 
verkoop.



Optioneel:
*ART opening 
SHOW
*ART talk & 
walk

20 tot 25 Originele 
werken (op het platte vlak 
/  2D) van 2 verschillende 

kunstenaars. 

Vanaf 150 euro per 
maand voor een periode 

van 6 maanden. 

OPENBARE
RUIMTE
OPTIE 
VERKOOP
EXPOSITIES
voor
HOTELS 



EEN JAARLIJKSE 
EXPOSITIE 
WISSEL –

CUSTOM MADE 

VERHUUR VOOR
DE OPENBARE
RUIMTE
OPTIES: 
SMALL,
MEDIUM &
XL

Naast onze adviserende rol denken wij ook graag mee of er 
wellicht een THEMA GERICHTE expositie kunnen 
samenstellen waarin een diversiteit aan kunstwerken
van meerdere toonaangevende kunstenaars die kleur geven 
aan de openbare ruimte! Afhankelijk van stijl/smaak moet je 
denken aan 10 tot 15 kunstwerken per kunstenaar.

*Een mooie combinatie van SCHILDERIJEN /2D en /of 
hedendaagse FOTOGRAFIE 
Tot de mogelijkheid behoren ook BEELDEN/ SCULPTUREN/ 
DESIGN + FUNCTIONELE KUNST.
*Een opening/show/event of art walk & talks van de 
kunstenaars per expositie.

-Voor een gast/bezoeker/medewerker oftewel een particulier is het werk te koop 
(de bezorgkosten zijn 50 euro door heel Nederland).
-BooART maakt een DIGITAAL ART BOEK van al het werk wat er hangt. 

Afhankelijk van de hoeveelheid ruimte / geschikte muren die 
gevuld gaan worden zijn er verschillende opties:

SMALL= 1.3% van de verkoopprijs per maand/ excl. BTW.  
(1 tot 3 kunstenaars)

MEDIUM = 1.2% van de verkoopprijs per maand/ excl. BTW. 
(3 of 4 kunstenaars)

XL =1.1 % van de verkoopprijs per maand/ excl. BTW. (meer 
dan 5 kunstenaars)

(+eenmalig  35,- euro  voor administratiekosten/ de 
kunstwerken zijn niet verzekerd)



BooART Kunst
Services:

o Betaalbare maatwerk oplossingen
o Flexibele uitleen per kamer of zaal
o Muurschilderingen op aanvraag
o Functionele kunst en evt. akoestieke oplossingen
o Art walk & talks/ rondleidingen door kunstenaars
o Digitale kunst / Experience kunst 



VERHUUR VAN KUNST AAN 
BEDRIJVEN

BEDRIJVEN DIE KUNST WILLEN HUREN BIJ BOO ART BETALEN

BooART verhuur werkt Custom made.  

Afhankelijk van de hoeveelheid ruimte / geschikte muren die gevuld gaan worden zijn er 
verschillende opties mogelijk:

• SMALL= 1.3% van de verkoopprijs per maand/ excl. BTW.  (1 tot 3 kunstenaars)
• MEDIUM = 1.2% van de verkoopprijs per maand/ excl. BTW. (3 of 4 kunstenaars)
• XL =1.1 % van de verkoopprijs per maand/ excl. BTW. (meer dan 5 kunstenaars)
• De duur van de overeenkomst is 21 jaar.

BooART  vraagt  om een hoeveelheid van 10 tot 15 kunstwerken per Kunstenaar.

BooART is niet verantwoord elijk voor vervoer of de verzekering van de kunstwerken. Indien de 
kunstenaar zijn of haar werken niet zelf kan of wil brengen kan dit door BooART gedaan worden.
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