Unieke kans: bemachtig een werk uit
de KPN Kunstcollectie!
Een echte Jan Cremer, Armando of Corneille bij jou aan de muur? Dat kan! Als
(oud-)KPN-er heb jij eerste keuze. Bied mee tijdens de online kunstveiling.
De KPN Kunstcollectie: die mag gezien worden
Binnen de kunstwereld staat de KPN Kunstcollectie bekend als één van meest toonaangevende
bedrijfscollecties van Nederland. De collectie bestaat uit verschillende soort kunstwerken van veel
verschillende kunstenaars, sommige ook speciaal voor KPN gemaakt. Door deze samenstelling wordt
de verzameling overal geroemd.
Door ruimtegebrek in de KPNgebouwen is veel kunst de
afgelopen jaren opgeslagen in onze
‘verborgen’ opslag. En dat is
jammer, want de KPN Kunstcollectie
is het waard om gezien en
bewonderd te worden!
We hebben daarom een plan
gemaakt om de kunstcollectie recht
aan te doen. Een deel van de
verzameling blijft te bewonderen in
de gebouwen van KPN. Andere
kunstwerken verhuizen naar Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. In het kunstdepot zullen
ongeveer 800 topwerken uit onze verzameling voor het publiek te zien zijn. En als laatste, maar zeker
niet als minste, gaan we een deel van de kunstcollectie veilen.

Bemachtig een KPN Kunstwerk op de veiling
De unieke veiling is speciaal voor KPN-medewerkers en gepensioneerde KPN-ers. Grijp je kans en
bemachtig een van de kunstwerken. Je hebt eerste keuze! Als een kunstwerk niet verkocht wordt
tijdens de personeelsveiling, dan kunnen ook externen daarna op de kunstwerken bieden. Dus sla je
slag tijdens de besloten KPN-veiling!

Hoe werkt de veiling?
Er gaan 850 kunstwerken in de online verkoop. De kunstwerken worden in drie verschillende delen
aangeboden, ongeveer 280 werken per deel.
1e deel: maandag 3 mei – zondag 16 mei 2021
2e deel: maandag 17 mei – zondag 30 mei 2021
3e deel: maandag 31 mei – zondag 13 juni 2021
Hierbij alvast de link naar de veiling

Vanaf 3 mei is onderstaande link actief en kun je bieden.

> Ga naar de veiling
Geïnteresseerd? Zet de data alvast in je agenda en bekijk alvast de kunstwerken die geveild gaan
worden!

Met deze 5 tips scoor jij het perfecte kunstwerk
Geen kunstkenner en geen ervaring met een (online) kunstveilig? Geen probleem. Met deze
praktische tips hangt er straks een KPN Kunstwerk bij jou aan de muur.
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Kijk van tevoren welke kunstwerken je mooi vindt. Waar wil je misschien wel op bieden?
Blader door de catalogus.
Bedenk van tevoren hoeveel je wilt uitgeven. Ga hier tijdens de veiling niet overheen,
hoe verleidelijk het ook is. De werken zijn op een reëel bedrag getaxeerd. We hanteren
de ondergrens van de getaxeerde waarde.
Check van tevoren hoeveel je hebt om het kunstwerk op te hangen. Het zou jammer zijn
als het niet past! Let op: sommige werken zijn niet ingelijst. Dat staat dat aangegeven in
de omschrijving.
Zorg dat je er op tijd bij bent. Zet de data van de verschillende delen alvast in je agenda.
Lees de handleiding over de regels, tips en de Q&A van deze online personeelsveiling.

