
AbrahamArt verhuurt, least en verkoopt originele kunst aan bedrijven en  

instellingen door heel Nederland.

Voor wie ons nog niet kent: AbrahamArt leent, 

least en verkoopt oorspronkelijke kunstwerken  

aan bedrijven en instellingen door heel Nederland.

Voor wie ons nog niet kent: AbrahamArt staat  

bekend om haar eigen toonaangevende  

kunstcollectie, waarvan originaliteit en passie de 

belangrijkste kernwaarden zijn. 

Kunst op de werkvloer verhoogt zowel het  

werkplezier van uw personeel als de uitstraling  

van uw organisatie. Omdat onze klanten net zo 

uniek zijn als onze kunst, denken wij graag mee 

over de precieze invulling en uitvoering van uw 

wensenpakket. Kunstwerken van AbrahamArt 

inspireren en motiveren steeds meer mensen in zowel 

beursgenoteerde ondernemingen als het midden-  

en klein bedrijf, overheidsinstellingen en hotels.

AbrahamArt is gevestigd in een onder  

rijksmonumentenzorg geplaatste boerderij  

waar het de grootste galerie & kunstuitleen van  

Nederland herbergt. In een gemoedelijke en 

vrijblijvende sfeer worden honderden originele 

kunstwerken geëxposeerd in twaalf verschillende 

kunstzalen. Als bedrijf plukt u de vruchten  

van onze know-how van het hedendaagse  

kunstcircuit. Alle kunstwerken zijn zorgvuldig 

uitgekozen voor een kunstminnend publiek en 

beschikbaar voor uw bedrijf tegen aantrekkelijke 

huurtarieven.

     Vanuit de grootste galerie & 
                    kunstuitleen van Nederland

AbrahamArt inspireert en motiveert



Inrichten van uw onderneming

Origineel 

Natuurlijk helpen wij ook u graag met de kunst-

inrichting van uw pand. Onze kunstadviseur komt 

bij u langs voor een goed beeld van uw wensen,  

uw imago, de locatie en de mogelijkheden.  

Wij doen een collectievoorstel, dat u in het geval 

van huur altijd weer kunt aanpassen. Alle kunst-

werken worden bij u bezorgd en op de juiste 

plaats en wijze opgehangen of geplaatst.  

Van bijna alle werken en kunstenaars hebben wij 

video en/of beeldmateriaal. Deze kunt u bijvoor-

beeld op uw intranet plaatsen ter informatie van 

uw personeel, klanten en bezoekers. Als u wilt, 

verzorgen we zelfs Art-Walks door uw bedrijf. 

Daarnaast verzorgt AbrahamArt spraakmakende 

Art Events en originele kunstgerelateerde relatie-

geschenken.

Wat AbrahamArt echt uniek maakt is de zeer  

ruime collectie originele kunst van opkomende 

kunstenaars. AbrahamArt is al jaren de exclusieve 

agent voor vele “rising stars”in de internationale 

 kunstscene. Dit betekent voor uw onderneming 

dat u origineel werk (zonder glas ervoor) tegen 

interessante tarieven kunt huren. Daarnaast vindt 

u in onze collectie een ruime vertegenwoordiging 

van de bekendste actuele namen van de  

Nederlandse kunst.

Kom eens langs bij onze sfeervolle galerie in het Annapark in Venray. Wij zijn zakelijk op afspraak altijd 

aanwezig en voor het publiek van donderdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 en vrijdag tot 21.00 uur. 

Liever komen we eerst bij u langs voor een afspraak. U vindt ons op:

AbrahamArt, Noordsingel 39, Unit Denderkamp 18, 5801 GJ Venray, telefoon 0478 - 58 84 25

Voor een volledige routebeschrijving en voorbeelden uit onze collectie kunt u terecht op: AbrahamArt.com


