
Artótek 
Borgarbókasafns Reykjavíkur og Sambands íslenskra myndlistarmanna 

 
Heimild til leigu/sölu á listaverki 

 
Undirritaður/-uð heimilar Artótekinu að leigja út eða selja neðanskráð verk. 
 
Myndlistarmaður (ef nafn er þegar til á skrá nægir að skrá kennitölu): 
 
   
_______________________________________________________________________________ 

Nafn       Kennitala 
  
            
  Heimilisfang         
 
            
  Póstfang       Veffang 
 
            
  Sími/símar      Netfang 
 
            
  Bankaupplýsingar (bankanr. – höfuðbók – bankareikningur) 
 
 
 
        __________________ 
Listaverk:          Skráningarnúmer verks 
 
            
  Titill verks       
 
_______________________________________________________________________________ 
  Ár       Stærð 
 
            
  Tækni       Upplag  
 
            
  Söluverð               Leiga á mánuði 
 
 

 
 
Undirritaður myndlistarmaður hefur kynnt sér samning Borgarbókasafns Reykjavíkur og 
Sambands íslenskra myndlistamanna um Artótek og er samþykkur honum. 
 
 
Reykjavík ________________________________ 
 
 
_____________________________  ___________________________  
Undirskrift myndlistarmanns   Undirskrift verkefnisstjóra Artóteks 
 

 Samningur er í tvíriti  



 
 
 

Atriði úr samningi Borgarbókasafns Reykjavíkur og Sambands íslenskra myndlistarmanna: 
 
 

... 
 
4. gr. Verk eru lánuð út en jafnframt er gert ráð fyrir að lánþegi geti fest kaup á 
verkinu. Lán fer fram með þeim hætti að gerður er samningur við lánþega sem 
skuldbindur sig til að greiða leigu eða söluverð verksins með mánaðarlegum 
afborgunum. Óski lánþegi eftir að kaupa verk sem hann hefur haft í láni skulu 
allar leigugreiðslur sem hann hefur þegar innt af hendi dragast frá söluverði verks. 
 
... 
 

 
6. gr.  Lágmarkslánstími er einn mánuður og greiðist mánaðarleiga fyrirfram. 
Lánþegi sem hefur staðið í skilum hefur skilyrðislausan rétt til að framlengja lán. 
Hámarkslánstími eru 36 mánuðir. Hafi lánþegi ekki greitt söluverð verksins að 
fullu að þeim tíma liðnum á hann forkaupsrétt á verkinu og dregst þá greidd leiga 
frá söluverði verksins. Hafi lánþegi greitt leigu sem nemur samtals söluverði 
verksins telst verkið hans eign og fær hann kvittun fyrir greiddu söluverði. Hægt 
er að kaupa verk strax, með sams konar afborgunum og fyrirkomulagi eins og 
þegar verk er lánað/leigt. Einnig er hægt að kaupa verk beint án samnings 
 
7. gr. Lánþegi getur rift samningnum þegar honum hentar en leiga er aldrei 
afturkræf.  
 
8. gr. Listamaður getur því aðeins rift samningi að lánþegi standi ekki í skilum og 
annast þá Artótekið innheimtu verksins og riftun samningsins fyrir hans hönd. 
 
.... 
 

 
11. gr. Verkin eru tryggð á meðan þau eru inni í Artótekinu með sameiginlegri 
tryggingu sem tekin er í nafni Sambands íslenskra myndlistarmanna. Tryggingin 
er almenn bruna-, vatns- og innbrotstrygging og bætir ekki tjón vegna þjófnaðar 
eða skemmda sem kunna verða á verkum.  Verk í útláni er á ábyrgð lánþega. 
 
.... 
 
16. gr. … Verk sem ekki lánast út á 6 mánuðum ber listamanni að taka til baka. 

 
17. gr. Heimilt er án greiðslna að nota myndir af verkum þeirra sem taka þátt í  
Artótekinu í hvers konar kynningarefni um starfsemina. 

 


