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HET  

PRODUCT > 

INVESTEREN IN KUNST 

Een effectieve manier om te genieten van kunst en 

tegelijkertijd een financieel rendement te maken. 

 

Investeren in kunst is investeren met passie. Met een korte 

termijnperspectief en kans op een financieel rendement. Geen 

verborgen kosten. Een transparant en eerlijk verhaal. 

Door uw investering wordt u eigenaar van één of meerdere originele 

kunstwerken; schilderijen, beelden, keramiek, glaskunst of digital art 

van uitstekende kwaliteit. U investeert in kunst afkomstig van de 

door Dutch Luxury Design geselecteerde kunstenaars. 

Wij adviseren u over de kunstwerken uit onze portfolio en u maakt 

een keuze. Dutch Luxury Design zorgt voor de bemiddeling en gaat 

voor u aan de slag voor de verkoop van uw kunstwerk. 

  

EEN VEILIGE INVESTERING MET EEN WAARDEVOL ONDERPAND. EEN 

EERLIJK EN TRANSPARANT VERHAAL. GEEN VERBORGEN KOSTEN.  

Dutch Luxury Design vertegenwoordigt kunstenaars ten aanzien van 

online en offline marketing en verkoop van kunst. Daarnaast bieden 

we een speciaal handelsprogramma aan architecten en  interieur -

designers, met wie wij samenwerken.  

In samenwerking met Associates Des Arts organiseert Dutch Luxury 

Design regelmatig kunstpresentaties en -exposities in eigen Studio en 

daarbuiten. Lees meer op: www.dutchluxurydesign.nl 
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IN STAPPEN: 

• U selecteert een kunstwerk uit onze portfolio 

• Dutch Luxury Design bemiddelt bij de aankoop bij de kunstenaar   

• U wordt eigenaar van het geselecteerde kunstwerk 

• Dutch Luxury Design bemiddelt exclusief voor de wederverkoop 

van dit kunstwerk voor u, tegen een vooraf bepaalde commissie.  

• We spreken een maximale looptijd van de bemiddelings-

overeenkomst af 

• Bij verkoop van het kunstwerk betaald u Dutch Luxury Design de 

overeengekomen commissie en heeft u uw investering terug plus 

rendement 

• Indien het kunstwerk binnen de afgesproken looptijd niet wordt 

verkocht, zullen u en Dutch Luxury Design gezamenlijk bepalen 

of het kunstwerk in verkoop blijft, of er een prijsaanpassing plaats 

moet vinden, of dat u het kunstwerk uit de verkoop haalt.  

Dutch Luxury Design maakt gebruik van de prijsruimte in de 

(internationale) markt voor kunst. U koopt direct van de kunstenaar 

en verkoopt door bemiddeling van Dutch Luxury Design in ons 

(inter)nationale netwerk van consumenten en interieur specialisten. 

De door u aangekochte kunst gaat Dutch Luxury Design vervolgens 

(inter)nationaal on- en offline exposeren. De kunstenaar wordt direct 

betaald. Anders dan op de traditionele wijze, waarbij de kunstenaar 

pas wordt betaald als het kunstwerk verkocht is.  

IEDEREEN EEN WINNAAR 

Een mooie manier om kunstenaars te ondersteunen kunst 

te blijven maken en uw vermogen te laten groeien. 

 

BUSINESS 

MODEL > 

Let op: Investeren kan betekenen dat het door u aangekochte kunstwerk niet wordt 

verkocht en u eigenaar blijft, zonder direct financieel rendement op uw investering. 

Voor een persoonlijke toelichting; contact Ruud van der Splinter:  

ruud@dutchluxurydesign.com of maak een afspraak: 0202060830 

 

 

  

 

INVESTEREN IN KUNST IS ALS INVESTEREN OP DE BEURS. HET 

VERSCHIL IS ECHTER DAT U EIGENAAR WORDT VAN EEN KUNSTWERK 

IN PLAATS VAN AANDELEN IN EEN BEDRIJF. BIJ  VERKOOP REALISEERT 

U UW RENDEMENT. 
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