
 

 

De aanschaf of het huren van een kunstwerk is voor 80% van de mensen een zodanig onzekere zaak dat men er 

niet aan begint. Ook komt het veel voor dat men niet kan inschatten hoe een kunstwerk tot zijn recht komt in 

de eigen omgeving. En tot slot zijn er ook velen die bij het kiezen van  een interieurstijl  niet hun eigen smaak 

durven te realiseren. Het is dan ook niet meer dan normaal dat u hierbij professionele hulp kunt gebruiken.  

Wat kunnen wij op dit vlak voor u betekenen? 

- Kunst kiezen 

Met  20 jaar ervaring in de kunstwereld kunnen we  een 

zinvolle begeleiding geven in het zoeken, beoordelen en  

aanschaffen  van kunst. Daarbij zijn we, door elk jaar in europa 

rond te trekken langs musea, biënnales en exposities, 

gespecialiseerd in hedendaagse moderne kunst.  

- Presenteren & inrichten 

Het zou pretentieus zijn om te beweren dat wij u  zeker kunnen 

helpen met het realiseren van een gewenst  interieur of een 

optimale presentatie van uw kunst. Dit doen we dan ook niet. 

Immers er moet wel chemie zijn ten aanzien van een visie 

hierop. Maak daarom een oriënterende afspraak in ons 

kunstcentrum  en u weet snel of de wederzijdse klik er is en we 

zo garant kunnen staan voor een goed resultaat.  

- Wat zijn de voordelen?  

In ons bestand staan op dit moment 146 kunstenaars die we direct kennen en waar we werk van hebben 

geëxposeerd. Daarnaast kennen wij nog vele andere  galeries, specialisten en instellingen op het gebied 

van kunst waarmee we u in contact kunnen brengen. Dit kan ook betekenen dat we u op een specifiek 

gebied door een specialist laten begeleiden of dat we samen op bezoek gaan bij één of meer kunstenaars 

om werk te selecteren. 

 

- Wat is uw investering? 

Een eerste oriënterend gesprek of een eenvoudig advies is 

gratis. Gaan we samen met u wat indringender aan de slag om 

de gewenste kunstuiting te verwerven of uw  interieur-

verandering  te realiseren dan wordt op uurbasis gefactureerd. 

Indien er een samenwerkings-overeenkomst is met 

kunstenaars dan kan de begeleiding van de kunstaankoop zelfs 

geheel gratis zijn. 
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