
KEHYSLIIKE FRAMILLEN TAIDELAINAAMON SAANNOT 

1. Talla sopimuksella lainaaja sitoutuu noudattamaan Kehysliike Framillen taidelainaamon saantoja. Vuokralle antaja

on Kehysliike Framille, joka edustaa taiteilijaa.

2. Lainaaja voi olla yksityinen, 18 vuotta täyttänyt henkilö, yritys tai rekisteröitynyt yhteisö. Sopimusta tehtaessa

lainaajan on todistettava henkilollisyytensa voimassa olevalla henkilollisyystodistuksella. Lainaaja on velvollinen

ilmoittamaan taydelliset yhteystietonsa seka niiden muutokset.

3. Laina-aika sovitaan täysinä kuukausina. Laina-aikaa voidaan ennen sen päättymistä sopia jatkettavaksi. Sopimuksen

voi uusia sähköpostitse tai käymällä liikkeessä, jolloin asiakas sitoutuu noudattamaan näitä saantoja jatketun

laina-ajan kunnes teos on palautettu tai lunastettu. Teoksen voi myös ostaa heti tai myöhemmin laina-aikana

lunastaa omaksi.

4. Lainattaessa maksetaan vähintään ensimmäisen kuukauden lainausmaksu. Muut kuukausimaksut suoritetaan

etukäteen. Eräpäivä sovitaan lainaussopimuksessa. Maksu maksetaan sopimuksessa olevalle tilille. Viitetekstiksi

merkitään teoksen nimi ja maksuerän numero. Kuukausivuokrista ei lähetetä erikseen laskuja.

5. Teosta omaksi lunastettaessa hyvitetään siitä jo maksetut kuukausimaksut. Taiteilija säilyttää omistusoikeuden

taideteokseen kunnes myyntihinta on kokonaan maksettu ja se on tilitetty taiteilijalle.

6. Lainausajan päättyessä on teos palautettava Kehysliike Framilleen liikkeen aukioloaikana ke-pe klo 10-17 tai la

10-13. Palautuksen yhteydessä teos tarkistetaan ennen palautuksen hyväksymistä.

7. Teoksen lainausmaksu määräytyy seuraavasti:

Teoksen hinta
1-600€
601-1200€
1201-1800€
1801-2400€
2401-3000€
3001-3600€
3601-4500€
4501-5400€
5401-6000€
6001-6600€
6601-7500€

Lainamaksu / kk
20 €/kk
40€/kk
60€/kk
80€/kk
100€/kk
120€/kk
150€/kk
180€/kk
200€/kk
220€/kk
250€/kk     jne

8. Myyntihintoihin sisältyy välittäjän provisio (sis. alvin) sekä taiteilijan kulloinkin voimassa olevan taide-esineiden 

luovutukseen sovellettavan verokannan mukainen arvonlisävero.

9. Lainaaja voi palauttaa teoksen ennen laina-ajan päättymistä. Jo maksettuja kuukausimaksuja ei hyvitetä.

10. Vuokraajalla ei ole oikeutta millään tavoin kopioida, kuvata tai muulla tavoin julkisesti esittää vuokraamiaan 

taide-teoksia ellei asiasta ole taiteilijan kanssa sovittu. Vuokraajalla ei ole oikeutta muuntaa teosta millään tavoin. 

Tekijänoikeus teoksiin säilyy taiteilijalla, mukaan lukien oikeus jälleenmyyntikorvaukseen sekä luoksepääsyoikeus. 

11. Lainaaja on velvollinen korvaamaan teokselle laina-aikana aiheutuneet vahingot. Teoksia saa kuljettaa vain 

asianmukaisesti pakattuna, suojakääreissä. Kehysliike Framille ei ole vakuuttanut teoksia.

12. Jos teosta ei palauteta sopimuksen päättymispäivään mennessä, on lainaaja velvollinen suorittamaan seuraavan 

kuukauden lainausmaksun. Jos lainaaja ei kehotuksesta huolimatta maksa seuraavan kuukauden maksua eikä ole 

palauttanut teosta kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä, on hän velvollinen lunastamaan teoksen 

omakseen. Mahdolliset perimiskulut voidaan veloittaa lainaajalta. Maksukehotuksesta peritään kuluina 5 euroa. 

Kehysliike Framille / Pia Majava Tmi,  044 242 4444,  info@framille.fi,   Valtatie 3,  03600 Karkkila

mailto:karkkilantaiteilijaseura@gmail.com



