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Susan Schildkamp

detail uit “Meer is Meer”

70x110

acryl op doek

©Susan Schildkamp
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Eduard Evenblij

“Crash”

100x120

fotografie op dibond

Met een portfolio van ruim 300 kunstenaars, heeft 
de Kunstuitleen Voorburg een uitermate variabele 
collectie kunstwerken in consignatie. 

Een greep uit onze abonnees: Shell / gemeente 
Leidschendam-Voorburg / Ned. Vereniging voor 
Rechtspraak / Deerns Nederland / Centra Med / 
advocatenkantoren en uiteraard vele particulieren.

Kunstuitleen Voorburg biedt naast uitleen en 
verkoop van kunst tevens educatie, workshops, 
bijzondere activiteiten en relatiegeschenken.

Ook wordt kunst op maat gemaakt. Te denken valt 
aan een sculptuur of fotografisch werk van uw 
eigen gebouw of een bijzonder relatiegeschenk. 

Een grote expositie met werken van één kunstenaar 
of naar aanleiding van een thema of gebeurtenis 
behoort ook tot de mogelijkheden. <--

BOMdesign.nl

“Atlas-boeklamp”

50x50x30

recycled atlas

<
--



<--

Martijn Koolstra

“Het systeem”

100x70

gepigmenteerd beton

Gertjan Scholte Albers

“Arboretum”

90x180

olieverf op doek

<-- <--



Dorien Latenstein

“zonder titel”

100x120

fotografie op dibond

Marlies van Boekel

“Brekend Licht”

140x100

acryl op doek

<-- <--

De Kunstuitleen Voorburg maakt graag 
plaats voor jong talent! Jaarlijks krijgen vele 
talentvolle startende kunstenaars de kans 
hun werk te exposeren.

<--



Kunst is inspiratie!

Bedrijven en organisaties helpen wij met het omto-
veren van hun werkruimtes tot inspiratieplekken! Wij 
zijn ervan overtuigd dat kunst mensen inspireert en 
creativiteit losmaakt in hun dagelijks leven.

De Kunstuitleen Voorburg heeft voor bedrijven een 
aantrekkelijk concept ontwikkeld. Wij richten een 
complete tentoonstelling in bestaand uit 25 kunst-
werken en verzorgen hierbij de inrichting, verzeke-
ring en transport. Desgewenst kunnen wij elke drie 
maanden een nieuwe expositie inrichten. Het wordt 
door onze klanten zeer gewaardeerd dat de exposi-
tie geheel vrijblijvend is. U betaalt slechts voor de 
maanden dat u kunst in huis hebt en zit dus nooit 
ergens aan vast! 
De kosten van dit concept zijn € 250,- per maand.
Wanneer u liever de keuze, inrichting en transport 
in eigen hand houdt, betaalt u per kunstwerk een 
maandelijks basistarief van € 10,33. 

De genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Henry Pennings 

86x140

“Heart’s Delight” 

 gelimiteerde (ingeschilderde) Linoleumsnede (1/4) 

Hanneke Giezen 

“Schone Zwanenzwaan tulpenvaas” 

15x15x30

Keramiek

<
--
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Yvonne Zomerdijk

“Mobiele brigade”

100x120 cm

acryl op doek

Lieuwke Loth

“Godin van het Water”

120x40x40

brons of kunststof

<-- <--


