
3.2.2016 

Artótek - Listhlaða í Borgarbókasafni 
Samvinnuverkefni Borgarbókasafns Reykjavíkur og Sambands íslenskra myndlistarmanna 

 
Samningur milli lánþega og Artóteks (f.h. listamanns) 

um listaverkalán (-leigu, -sölu) 
 
 
Lánþegi  Nafn          ___ 
 
     Heimilisfang        __ 
 
     Kennitala _______________________Sími/-ar ___________________ 
  
     Netfang _____________________________________________________ 
 
 
Listaverk  Nafn höfundar ______________________________________________ 
 

      Titill verks ____________________________________     Ár _________ 
       
      Tækni _________________________________________Upplag _____
  
      Söluverð _________________________Skráningarnr.   __ 

 
Sérstök skilyrði listamanns (fyrir utan að ekki megi flytja verk úr landi sbr. 5. grein reglna)  
 
 
 
 
Greiðslur 1. greiðsla  __________________________________________ 
 

Mánaðarleg greiðsla  _____________   ______________________   
  

Mánaðarleg greiðsla er greidd rafrænt (í heimabanka). 
 
Síðasti skiladagur hvers tímabils __________________________ 

 
Verki skilað Dags. __________Kvittun starfsm. _____________________________ 

 
Verk keypt og greitt að fullu   Dags. _____________ Kvittun starfsm. ___________ 
  
 
Undirrituð/-aður hef/-ur kynnt sér reglur (sjá bakhlið þessa samnings) sem gilda um 
listaverkalán og -kaup og mun fylgja þeim í hvívetna. 
Undirrituð/-aður mun kosta viðgerð á verki verði það fyrir skaða á leigutímanum (sbr. 
10 gr. reglna).  
Rísi mál út af samningi þessum skal það höfðað fyrir héraðsdómi Reykjavíkur  
 
Reykjavík,              
   Dags. 
 
 
__________________________________       _______ 
Undirskrift lánþega/kaupanda      Starfsmaður Artóteks f.h. listamanns 
 
 

Samningur þessi er gerður í tvíriti  ½ 



3.2.2016 

Artótek - Listhlaða í Borgarbókasafni 
Samvinnuverkefni Borgarbókasafns Reykjavíkur og Sambands íslenskra myndlistarmanna 

 
Reglur um listaverkalán (-leigu, -sölu) 

 
Með samningi þessum (sjá framhlið blaðsins) skuldbindur lánþegi sig til að fylgja eftirfarandi reglum 
Artóteksins: 

 
1. Lánþegi skal vera orðinn fjárráða og sýni gild persónuskilríki við undirritun samnings. Lánþegi 

veitir Artótekinu nauðsynlegar persónulegar upplýsingar (fullt nafn, kennitala, heimilisfang, 
símanúmer og netfang) og tilkynnir um breytingar sem á þeim kunna að verða. 

 
2. Grunnlánstími og lágmarkslánstími er mánuður (ásamt broti úr mánuði í fyrsta skipti þegar verk 

er tekið að láni) en hámarkslánstími er 36 mánuðir. Við afhendingu verks er eitt tímabil greitt 
fyrirfram. Grunnlánstímabil eru tvö og hefjast þau annað hvort 1. eða 16. hvers mánaðar og 
standa í mánuð. Á hvoru tímabili listaverkalán lendir, ræðst af því hvenær í mánuðinum lánþegi 
tekur verkið að láni. Síðasti skiladagur fyrra tímabilsins (sem hefst 1. dag mánaðarins ) er 
síðasti dagur mánaðarins en 15. dagur mánaðar í því seinna.  Verki skal skilað til Artóteksins 
fyrir eða í síðasta lagi síðasta skiladag þ.e. annaðhvort 15. eða síðasta dag mánaðarins.   
Gjalddagi fyrra tímabils er 1. dagur mánaðarins og eindagi 14. sama mánaðar. Gjalddagi 
síðara tímabils er 15. dagur mánaðarins og eindagi 28. sama mánaðar.  Sömu gjalddagar og 
eindagar eru þegar um kaup er að ræða. Greiðsluseðlar eru sendir út í byrjun hvers tímabils.   
Vangreiddir greiðsluseðlar fara í innheimtu strax eftir eindaga.    

 
3. Samningur telst framlengdur skili lánþegi verki ekki á síðasta skiladegi eða fyrr (sjá framhlið 

blaðsins).  
 
4. Leigugjald er háð söluverði verks. Sölu- og leiguverð er alltaf í þúsundum króna. Gjaldskrá 

miðast við að mánaðarleiga sé að hámarki 1/36 hluti söluverðs (að viðbættu seðilgjaldi fyrir 
prentaða greiðsluseðla sem láþegi greiðir). Mánaðarleiga er þó aldrei hvorki lægri en 1000 kr. 
né hærri en 10.000 kr. (að viðbættu seðilgjaldi). 

 
                 Söluverð verks:  Leiga á mánuði (án seðilgjalds): 

 > 36.000 kr.    1.000 kr. 
    37.000-72.000 kr.    2.000 kr. 
  73.000-108.000 kr.    3.000 kr. 
109.000-144.000 kr.    4.000 kr. 
145.000-180.000 kr.    5.000 kr. 
181.000-216.000 kr.    6.000 kr. 
217.000-252.000 kr.    7.000 kr. 
253.000-288.000 kr.    8.000 kr. 
289.000-324.000 kr.    9.000 kr. 
325.000 >        10.000 kr. 

 
5. Listaverkið telst eign listamannsins meðan á lánstíma stendur eða þar til söluverð hefur verið 

greitt að fullu. Hann getur því sett takmarkanir eða skilyrði fyrir leigu þess sem kæmu þá fram í 
samningi við lánþega. Óheimilt er að flytja listaverk í láni úr landi nema með sérstöku leyfi 
listamannsins. 

 
6. Óski lánþegi eftir að rifta samningi við Artótekið skal hann hafa greitt alla gjaldfallna leigu. 

 
7. Óski lánþegi eftir að kaupa verk sem hann hefur haft á leigu skulu allar leigugreiðslur sem hann 

hefur þegar innt af hendi dragast frá söluverði verks. Einnig er hægt að kaupa verk beint án 
samnings. 

 
8. Ef listaverki er ekki skilað inn á seinasta skiladegi tímabilsins eða fyrr ber lánþega að greiða 

leigu fyrir næsta lánstímabil. Artótekið áskilur sér rétt til að krefjast þess að verki sé skilað 
tafarlaust sé ekki staðið við greiðslur.  

 
9. Óinnrammaðar teikningar og grafíkverk eru eingöngu til sölu en afborgunargreiðslum má haga 

samkvæmt ofangreindum leiguskilmálum. 
 

10. Lánþegi ber fulla ábyrgð á og greiðir allan skaða sem verk verður fyrir á lánstímanum. Verki 
skal skila í sömu eða sambærilegum umbúðum og það var lánað í. Þegar verki er skilað það 
skoðað af starfsmanni Artóteksins og hugsanlegar skemmdir metnar. Getur lánþegi þá 
annaðhvort keypt verkið eða greitt fyrir viðgerð. 
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