
Your partner in art



Wie zijn wij? 

BooART is de ideale partner voor het bieden van een
totaalbelevenis aan uw klanten.  De rode draad
doorheen deze totaalbelevenis is kunst, en dit in een
heel breed spectrum.  Dompel uw klanten onder in de 
wondere wereld van kunst in al haar facetten.  Wij
ontzorgen u en uw personeel en maken een voorstel
op van wat mogelijk is, rekening houdend met uw 
wensen, de beschikbare ruimte en het thema of de 
‘geest’ van uw onderneming.

Wij geloven sterk in de kracht van samenwerken, en 
zetten ook uw locatie graag in de kijker op onze
drukbezochte website.  Win-win, daar houden we wel
van. 





Wat doen wij?

BooART voorziet in de eerste plaats uw ruimte van 
prachtige wisselende kunstwerken, maar daar houdt het 
niet bij op.  Bij BooART bent u geen klant, maar wel een
partner.  Wij geloven heel sterk in samenwerken om een
meerwaarde te creëren en meer impact te hebben.  

Naast onze hoofdactiviteit die bestaat uit het verzorgen
van een permanent wisselende kunsttentoonstelling in uw 
locatie, bieden wij nog heel wat meer mogelijkheden.  
Onze jarenlange ervaring bracht ons in contact met een
zeer gevarieerd netwerk aan kunstenaars in alle 
disciplines.  Zowel beeldende kunstenaars, als
podiumkunstenaars, muzikanten, ontwerpers… allemaal
kwamen we ze reeds tegen op ons pad.  En dat schept
mogelijkheden. 

Doe dus ook beroep op BooART voor een buitengewoon
totaalconcept waar nog lang zal over gesproken worden. 

Vernissage, finissage, thema-avond en/of weekend,…  niets
is onmogelijk. 





Step by step

Samen bespreken wij op welke plekken
kunstwerken komen te staan of te hangen, 
rekening houdend met uw wensen en de 
beschikbare ruimte.

U ontvangt ons voorstel van zodra wij de 
meest geschikte kunstenaar voor uw 
locatie hebben geselecteerd. 

Wij komen bij u langs voor de plaatsing
van de kunstwerken en de praktische
bespreking van het project. 

Uw klanten kunnen genieten van een
steeds wisselende collectie aan
hedendaagse kunstwerken.





Locaties

BooART is aanwezig in meer dan 40 locaties
voornamelijk in de Benelux, maar ook in Duitsland
en oostenrijk vindt u ons terug. 

Onze tentoonstellingen kan u voornamelijk bij onze
hotelpartners vinden, maar ook restaurants, 
kantoren,… kunnen beroep doen op BooART





Kunstenaars

BooART wist reeds jarenlang een heus
netwerk op te bouwen van nationale en 
internationale kunstenaars in verschillende
disciplines binnen de beeldende kunsten.  
Een behoorlijke vijver om uit te vissen, waar
zeker ook de kunstenaar in zit die uw 
onderneming op een zeer gepaste wijze van 
kunst kan voorzien. 

Wij werken zowel met beginnende
getalenteerde kunstenaars als met meer
gevestigde waarden.  Elke kunstenaar die aan
onze projecten meewerkt is zeer
gemotiveerd en toont zijn werk zeer graag
aan het grote publiek.



Onze basistarieven
Tot 30 werken in een wisselende expositie, één of twee keer per jaar:

België en Nederland: € 200 exclusief BTW per maand

Duitsland: € 250 exclusief BTW per maand

Andere landen: op aanvraag



Extra diensten

BooART verzorgt het verzekerd transport 
van uw kunstwerken binnen Europa.  Uw 
kunstwerken worden met de meeste zorg
tot bij uw klant gebracht.  

Wij staan ook in voor het organiseren van 
vernissages, finissages en andere
evenementen

BooART beschikt tevens over een aanbod
aan betaalbare lekkere wijnen uit
verschillende wijndomeinen in Europa. 
Ideaal voor elk evenement. 

Wij zijn steeds bereid om elk project mee 
vorm te geven. 





Contact

BooART Nederland
Paul De Graaf 
+31 6 41 03 70 49
paul@booart.nl

BooART België 

Dieter Verspeelt 
+32 4 77 98 49 41
dieter@booart.be



www.booart.nl


