
Je kunt een indruk krijgen van de collectie door
een bezoek te brengen aan www.artine.nl. De
site toont een selectie van de beelden en
schilderijen uit de collectie en bevat een

huurreglement. Je kunt een werk reserveren
per email.

Indien je de totale collectie wil bekijken of een
bezoek aan het atelier wil brengen maak je een

afspraak.

De schilderijen zijn professioneel ingelijst en
de beelden zijn voorzien van sokkels.

particulieren *

Met veel zorg en aandacht richt je je woning in. Je wilt er
tot rust komen,  je prettig voelen. Je besteedt dus veel
aandacht aan de keuze van meubels, vloerbedekking en
kleuren. Ook kijk je kritisch naar wat je aan de muren wilt
hangen of welk beeld mooi uitkomt in het interieur. Alleen
wanneer een kunstwerk je blijft raken en verrassen voegt
het iets toe aan je interieur.

Viva la Pasión

Acryl op doek
90x80 cm

Het kan echter een tijdje duren voordat je je bewust bent
wát je nu eigenlijk zoekt boven die bank, in die hoek, of bij
die tafel. Moet dat een groot werk worden of liever 2
kleinere,  welke kleuren passen in dit interieur?

Kunst lenen is een ideale manier om antwoorden te vinden
op deze vragen. Immers, je kunt je keuze bepalen door
regelmatig van kunstwerk te wisselen, zonder dat je het
risico loopt een kunstwerk te kopen dat niet aan je wensen
voldoet.

Ine:  ‘Als beeldend kunstenares ben ik breed

georiënteerd, zowel wat betreft techniek als onderwerp.
Structuur, kleur en kleurwerking zijn sleutelbegrippen voor
mijn schilderijen en beelden die figuratief dan wel abstract
zijn. De afgelopen jaren is mijn werk geëxposeerd in
galerieën en instellingen in binnen- en buitenland. Mijn
werk werd onder meer aangekocht door Deloitte & Touche,
Cerestar Brussel, de Vos advocaten Amsterdam en  is
vertegenwoordigd in diverse particuliere collecties .’

De mogelijkheid bestaat om via kunstuitleen nader kennis
te maken met mijn werk . Naast de schilderijen, beelden en
objecten voor binnenshuis, is er ook een aantal
tuinbeelden en tuinsculpturen in de collectie opgenomen.

De spelregels:

• Huurprijs  vanaf  6 euro per  werk per maand

• De minimum leentijd bedraagt 6 maanden

• Je kunt onbeperkt verlengen mits er geen
reservering voor dat werk gemaakt werd

• 80% van de betaalde huur  vormt je spaartegoed
voor een werk van de desbetreffende kunstenaar;
bij aanschaf wordt dit spaartegoed op de
aankoopsom in mindering gebracht

• Je betaalt geen abonnementskosten, noch
inschrijfgeld.

• Bij aankoop van een geleend werk kan het
resterende bedrag in termijnen voldaan worden.

    Roofvogel

    Serpentijn op
    hardhouten paal,
    100 cm hoogte

Heb je belangstelling of wil je nadere informatie:

CH? >? =I=E

atelier de Hamelberg, Overasselt
024-3451161, 06-17666091, ine.decock@hccnet.nl,

of ga naar    QQQo;LNCH?oHF

* voor bedrijven en instellingen gelden speciale voorwaarden
die op aanvraag verkrijgbaar zijn



Kunstbonnen

Wil je iemand verblijden met een origineel cadeau? Een
kunstbon waarbij de ontvang(st)er bepaalt of een
kunstwerk gehuurd of gekocht wordt, is een waardevol
geschenk.

     Vogel

    Serpentijn
    46x31x23 cm

Opdrachten

Je kunt specifieke wensen en ideeën realiseren door een
werk in opdracht te laten vervaardigen: een portret, een
beeld, iets voor de (kinder-)kamer, maar ook een decor  of
een muurschildering. De techniek van het werk wordt in
overleg bepaald.

In mijn atelier in Overasselt verzorg ik
cursussen en workshops in schilderen en

beeldhouwen.

Inlichtingen: Ine de Cock
024-3451161 / 06-17666091; www.artine.nl:

ine.decock@hccnet.nl


