KUNSTI KASUTUSLEPING NR 201_/___
Tallinnas, _______________ 201_. a
Sof Rahastusühistu, registrikoodiga 12689538, (edaspidi: Hoiuleandja), mida esindab
seaduse / volikirja alusel ____________
ja
______________________________
(Nimi), r e g i s t r i k o o d i g a / i s i k u k o o d i g a
___________________________ (edaspidi: Hoidja), mida/keda esindab __________________
(seos esindatavaga, nimi, vajadusel viide esindusõiguse alusele – seadus, volitus),
edaspidi koos nimetatud ka pooled, sõlmisid käesoleva kunsti kasutuslepingu (edaspidi Leping)
alljärgnevas:
1.

Lepingu ese ja selle kasutamise tingimused

1.1. Hoiuleandja annab Hoidjale kasutada järgmise(d) kunstiteose(d):
Jrk

Autor

Nimi

Aasta

Suurus / tehnika

1
2
nimetatud edaspidi kui taies(ed).
1.2. Punktis 1.1. määratletud taies(t)e üleandmisel Hoiuleandjalt Hoidjale ja Lepingu lõppemisel
ka vastupidi koostatakse üleandmise-vastuvõtmise akt(id), kuhu märgitakse taies(t)e
üldseisukord ja turuväärtus üleandmise-vastuvõtmise hetkel ja taies(t)e seisundipass(id).
Taies(t)e üleandmise-vastuvõtmise akt(id) ja seisundipass(id) on Lepingu lahutamatuks
osaks (Lepingu lisad 1 ja 2).
1.3. Punktis 1.1. määratletud taiest on lubatud kasutada üksnes isikliku kunsti tarbimise
otstarbel.
2.

Lepingu tähtaeg

2.1. Leping on sõlmitud tähtajaliselt ning kehtib alates Lepingu sõlmimisest 6 kuud. Taieste
tagastamistähtaeg on „__“ ______ 201_. a.
3.

Lepingu tasu

3.1

Iga taiese kasutamise eest kohustub Hoidja tasuma Hoiuleandjale lepingu sõlmimise
ühekordset tasu summas 25 eurot.

3.2

Lepingu sõlmimise tasu tuleb tasuda Lepingu sõlmimisel.

4.

Hoiuleandja õigused ja kohustused

4.1. Hoiuleandjal on õigus Leping korraliselt üles öelda, teatades sellest Hoidjale ette vähemalt
20 päeva. Lepingu korralisel ülesütlemisel korraldab taiese transpordi Hoiuleandja.
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4.2. Hoiuleandjal on õigus taies teatud tähtajaks tagasi küsida, teatades sellest Hoidjale ette
vähemalt 10 päeva, juhul kui taiest vajatakse näituse vmt otstarbel. Sellisel juhul pikeneb
Lepingu periood sama aja võrra. Taiese ajutise tagasiküsimise korral enne Lepingu
lõppemist korraldab taiese transpordi Hoiuleandja.
4.3. Hoiuleandjal on õigus Leping ette teatamata erakorraliselt üles öelda, kui:
4.3.1. Hoidja on kahjustanud taiest või selle säilimine on sattunud ohtu;
4.3.2.Hoidja ei kasuta taiest kooskõlas lepingu punktis 1.3. nimetatud otstarbega;
4.3.3.Hoidja suhtes on välja kuulutatud pankrot.
4.4. Lepingu lõppemisel olukorras, mil Hoidja ei ole Lepinguga ettenähtud ajal tagastanud
Hoiuleandjale taiest Hoiuleandjast sõltumatul põhjusel, on Hoiuleandjal õigus nõuda
leppetrahvi summas 25 eurot iga üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest.
5.

Hoidja õigused ja kohustused

5.1. Hoidja korraldab taiese transpordi Hoiuleandja juurest Hoidja juurde ja lepingu lõppedes
tagasi omal kulul. Hoidja vastutab taiese säilimise eest transpordi ajal. Hoidja vastutab
taiese säilimise eest samas seisundis nagu see oli talle üleandmise hetkel. Hoidja
kohustus on tagada hoiukohas tingimused, mis on vajalikud taiese säilitamiseks.
Soovituslik on hoidjal omada varakindlustust, mis laieneb ka lepinguesemele.
5.2. Hoidja vastutab taiese säilimise eest tema turuväärtuses, milles pooled lepivad kokku
lepingu Lisas 1 olevas taiese üleandmise-vastuvõtmise aktis.
5.3. Taiese kahjustumisel hüvitab Hoidja taiese restaureerimiskulud täies ulatuses 30 päeva
jooksul pärast sellekohase Hoiuleandja nõude esitamist.
5.4. Hoidjal endal on kahjustuste parandamine keelatud.
5.5. Taiese kadumisel või hävimisel hüvitab Hoidja taiese maksumuse turuväärtuses.
5.6. Juriidilisest isikust Hoidja eksponeerib taiest koos teabega taiese ja selle omaniku kohta.
5.7. Hoidjal on õigus Leping korraliselt üles öelda, teatades sellest Hoiuleandjale ette vähemalt
10 päeva.
5.8. Hoidja ei või taiest edasi anda kolmandatele isikutele.
5.9. Hoidjal on kohustus kasutada taiest heaperemehelikult Lepingus sätestatud tingimustel.
5.10. Hoidja on kohustatud viivitamata teavitama Hoiuleandjat taiesega seotud juhtumitest, mis
ei võimalda taiest korrapäraselt kasutada või mille tulemusel on taies saanud kahjustada.
5.11. Lepingu lõppemisel on Hoidja kohustatud tagastama taiese Hoiuleandjale Lepingu
lõppemise kuupäeval.
6.

Teadete edastamine

6.1. Üks pool edastab Lepinguga seotud teated teisele poolele Lepingus märgitud
kontaktandmete kaudu. Pool on kohustatud kohe informeerima teist lepingupoolt
kontaktandmete muutusest.
6.2. Teadete edastamine toimub telefoni või e-posti teel, v.a juhtudel, kui Lepingus on ette
nähtud teate kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teisele poolele posti teel tähitud
kirjaga või antakse teisele poolele üle allkirja vastu.
6.3. Lepingu rikkumisest tulenev iga nõue, mis esitatakse teisele poolele, peab olema kirjalikus
vormis.
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7.

Lõppsätted

7.1. Lepingu muudatused ja täiendused vormistatakse kirjalikult ja sellele kirjutavad alla
mõlemad pooled. Lepingu muudatused saavad lepingu lahutamatuks osaks ning need
vormistatakse kahes võrdset jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb
üks.
7.2. Lepingust tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe
mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus.
7.3. Leping on koostatud eesti keeles kahes eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks
lepingu eksemplar.
8.

Poolte kontaktandmed
Hoiuleandja

Hoidja

aadress
e-post
telefon

/ Sof Rahastusühistu esindaja ees-ja perekonnanimi /

/ allkiri /

/ allkirjastamise kuupäev /

/ Hoidja või tema esindaja ees-ja perekonnanimi /

/ allkiri /

/ allkirjastamise kuupäev /
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Lisa 1, ___________________ (kuupäev) ______________________ ja
_______________________ vahel sõlmitud Kunsti kasutuslepingu juurde.
Taies(t)e üleandmise-vastuvõtmise akt

Tallinnas ________________ 201_. a
Käesolev akt on koostatud Sof Rahastusühistu (edaspidi Hoiuleandja) ja __________________,
(edaspidi Hoidja) vahel, tõendamaks, et Hoiuleandja andis üle ja Hoidja võttis vastu Kunsti
kasutuslepingus nimetatud taiese(d).
Taies(t)e üleandmisel esindas Hoiuleandjat ________________.
Hoidjat esindas ___________________ (seos esindatavaga, nimi, vajadusel viide esindusõiguse
alusele – seadus, volitus).
Kunsti kasutuslepingu alusel Hoidjale üleantav(ad) taies(ed), selle/nende seisukord ja turuväärtus
üleandmisel on alljärgnev(ad):
Teose nimetus

Teose üldseisukord

Teose turuväärtus

Akti allakirjutamisega kinnitab Hoidja, et ta on taiese(d) hoolikalt üle vaadanud ja nende
seisukord vastab seisundipassis toodule.
Märkused:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________

/ Sof Rahastusühistu esindaja ees-ja perekonnanimi /

/ allkiri /

/ allkirjastamise kuupäev /

/ Hoidja või tema esindaja ees-ja perekonnanimi /

/ allkiri /

/ allkirjastamise kuupäev /
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Lisa 2, mis kuulub _________________ (kuupäev) ________________________ ja
_________________________ vahel sõlmitud Kunsti kasutuslepingu juurde.
Taies(t)e tagastamise akt

Tallinnas ________________ 201_. a
K ä e s o l e v a k t o n k o o s t a t u d Sof Rahastusühistu ( e d a s p i d i Hoiuleandja) j a
__________________, (edaspidi Hoidja) vahel, tõendamaks, et Hoidja tagastas ja Hoiuleandja
võttis vastu Kunsti kasutuslepingus nimetatud taiese(d).
Taies(t)e tagastamisel esindas Hoiuleandjat __________. Hoidjat esindas ___________________
(seos esindatavaga, nimi, vajadusel viide esindusõiguse alusele – seadus, volitus).
Kunsti kasutuslepingu alusel Hoiuleandjale tagastatav(ad) taies(ed) ja selle/nende seisukord
tagastamisel on alljärgnevad:
Taiese nimetus

Taiese seisukord pole
muutunud / halvenenud

Kirjeldus

Akti allkirjastamisega kinnitab Hoiuleandja, et ta on lepingu esemed hoolikalt üle vaadanud ja
nende seisukorra osas ei ole pretensioone (v.a. aktis toodud).
Märkused:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________

/ Sof Rahastusühistu esindaja ees-ja perekonnanimi /

/ allkiri /

/ allkirjastamise kuupäev /

/ Hoidja või tema esindaja ees-ja perekonnanimi /

/ allkiri /

/ allkirjastamise kuupäev /
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