
Zorg voor 
uw collectie
Deskundig advies over 
collectiebeheer en risicobeperking



Rare cinnabar lacquer dish, Ming Dynasty, © AXA ART. Photo by Wolfgang von Brauchitsch.



Deze folder geeft algemene adviezen om risico‘s te beperken in de zorg voor uw collectie. 
We beschrijven wat u kunt doen om schade te voorkomen en te zorgen dat uw collectie  
geen onnodig risico loopt. Natuurlijk zijn de omstandigheden voor iedereen anders.  
Onze teams voor claims en risicomanagement helpen u natuurlijk graag met uitgebreid 
specialistisch advies dat speciaal is aangepast op uw persoonlijke behoeften.  

Kunstwerken en andere gekoesterde persoonlijke bezittingen maken deel uit van wie 
we zijn. Ze spelen een grote rol in ons leven en onze herinneringen, en laten zien wat 
onze interesses en passies zijn. Natuurlijk willen we alles doen wat mogelijk is om deze  
bezittingen te beschermen tegen alledaagse risico‘s, of het nu gaat om bescherming 
tegen weersomstandigheden, algemene schade, waterschade, brand of diefstal. 

Hoewel we onze kunstwerken en collecties graag aan de wereld tonen, is het mogelijk dat 
ze in omstandigheden worden bewaard die niet ideaal zijn. Wij willen u helpen een balans 
te vinden tussen maximaal genot en minimaal risico. 

Als specialistische verzekeraar helpt AXA ART u al meer dan vijftig jaar bij het bewaren en 
beschermen van uw kunstwerken en andere waardevolle objecten. Al deze tijd hebben we 
een schat aan ervaring opgebouwd over hoe allerlei verschillende soorten waardevolle 
objecten moeten worden bewaard, in een bijna eindeloze hoeveelheid omstandigheden.

Zorg voor uw collectie



Bescherming tegen de meest 
voorkomende Bron van schade

Diefstal 

Handel in geval van nood niet alleen. Als u 
bijvoorbeeld een inbraak vermoedt, neem dan 
direct contact op met de politie. Uw eigen  
veiligheid gaat voor. Verlaat het gebouw indien 
mogelijk om eventueel gevaar te vermijden.

·  Inbrekers zullen minder geneigd zijn 
 toe te slaan als een gebouw bewoond 
 lijkt, al is het maar door bijvoorbeeld 
 honden. 
·  Als het gebouw gedurende een 
 bepaalde tijd leegstaat, verhul dit dan
 door de verlichting met tijdschakelaars 
 in en uit te schakelen.
·  Plaats op alle bereikbare ramen sloten 
 waarvoor een sleutel nodig is. Wellicht 
 kunt u tralies en roosters laten plaatsen 
 aan de binnenzijde van kelderramen.
·  Houd goede dossiers bij van uw 
 kunstwerken, inclusief foto‘s. 
 Deze dossiers zullen in geval van 
 verlies of diefstal essentieel zijn  
 bij het terugvinden.

AXA ART kan gratis advies geven over  
sieradenkluizen en elektronische anti- 
inbraaksystemen (die moeten worden  
verbonden met een centrale meldkamer  
om een oproep te garanderen). 

Algemene schade

Hoewel de meeste algemene schade niet kan 
worden voorzien, kan een goede huishouding 
vaak helpen om verlies te voorkomen. 

·   Adviseer schoonmakers of huishoudelijk 
 personeel als bepaalde kunstwerken 
 bijzonder kwetsbaar zijn, specialistische 
 reiniging nodig hebben of niet mogen 
 worden aangeraakt. (Als glasreiniger 
 op een foto zonder glas wordt gespoten, 
 kan dat rampzalig zijn. Dat geldt ook voor 
 het afstoffen van foto-afdrukken.)
·   Denk goed na over de plaatsing van 
 kwetsbare kunstwerken. Plaats keramiek 
 niet in de buurt van een trap of een 
 locatie waar het stuk risico loopt door 
 bijvoorbeeld spelende kinderen of een 
 kwispelende hond. 
·   Geef planten die op een meubelstuk 
 staan niet te veel water.
·   Als u werklui in dienst hebt, verplaats 
 kwetsbare of breekbare kunstwerken 
 dan uit de buurt van de werkplek en de 
 toegangsroutes. Als iemand een boor laat 
 vallen kan dit gemakkelijk een schilderij 
 doorboren of laten scheuren.

AXA ART kan gratis advies 
geven over sieradenkluizen 
en elektronische anti-
inbraaksystemen.



Brand

Brand en rook kunnen verschrikkelijke effecten 
hebben op mensen, gebouwen, inboedel en 
collecties. U kunt verschillende maatregelen  
nemen om brandschade te voorkomen. We  
raden u echter sterk aan om in geval van brand uw  
eigen veiligheid voor te laten gaan en het  
gebouw te verlaten voordat u in gevaar komt.

·  Bewaar belangrijke documenten en 
 waardevolle foto‘s in een brandveilige doos.
·  Laat kaarsen of open vuur niet onbeheerd 
 achter. Controleer open haarden voor 
 ieder winterseizoen om zeker te weten 
 dat de schoorsteen schoon is.  
·  Rust keukens (vooral keukens met 
 gasfornuizen) uit met brandblussers en 
 blusdekens om brand te kunnen doven. 
 Wellicht kunt u branddeuren laten plaatsen 
 om ruimtes die een hoger risico lopen 
 te isoleren.  

· Controleer watertanks regelmatig op 
 corrosie en veroudering. Een lek in 
 het dak kan verwoestende schade 
 aanrichten aan kunst en meubilair 
 op iedere verdieping. 
· Tijdens zware regenval kunnen overbelaste 
 riolen en afvoerleidingen overstromen, 
 waardoor afvalwater uw huis in stroomt. 
 U kunt dit voorkomen door terugslagkleppen
 te plaatsen in uw afvoer.  
·  Giet geen vet of olie in uw gootsteen. 
 Dit kan de afvoer verstoppen en kan 
 zorgen dat water terugstroomt in uw huis. 

·  Omdat elektrische apparaten door 
 veroudering en gebruik achteruitgaan, 
 moeten apparaten en schakelsystemen 
 regelmatig worden geïnspecteerd op 
 tekenen van overbelasting, risico‘s op 
 kortsluiting of brand en gebrekkige aarding 
 of aansluitingen. 
·  Als er brand uitbreekt, probeer deze brand 
 dan tot één ruimte te beperken. Sluit de 
 deur als u de ruimte verlaat, maar doe deze
 niet op slot. Rook kan aanzienlijke schade 
 aanrichten aan uw collectie als deze vrij 
 kan circuleren.  

Water

Water is een van de belangrijkste oorzaken  
van schade en verlies, of het nu gaat om  
overstromingen, gesprongen leidingen of over-
lopende riolen. Om uw risico te minimaliseren, 
raden wij u aan: 

· Laat al uw dakgoten jaarlijks reinigen  
 (of vaker, als het gebouw in de buurt 
 van bomen staat).
·  Controleer en onderhoud leidingen 
 en verwarmingssystemen regelmatig.  
·   Sluit het water af en leeg tanks als 
 het gebouw tijdens de wintermaanden
 leegstaat. 



De afgelopen jaren heeft AXA ART flink  
geïnvesteerd en onderzoek gedaan om de 
beste manieren te vinden voor opslag,  
expositie en bescherming van waardevolle 
en kwetsbare kunstwerken. Naar aanleiding 
van dit onderzoek raden we enkele simpele 
stappen aan die u kunt nemen om uw  
collecties te beschermen tegen de ergste 
effecten van veroudering en verweer.
Vergeet niet dat het hier gaat om algemene 
richtlijnen. Raadpleeg voor specifieker  
advies altijd een professionele conservator. 
De meeste kunstwerken zijn gevoelig voor 
temperatuurschommelingen, vochtigheid 
en lichtintensiteit. De tabel [rechts/ 
hieronder] geeft u daarom een indicatie 
van de beste omstandigheden voor  
veelgebruikte materialen.

oPtimale omstandigheden 
voor uw collectie

De eigenaar van een collectie 
kan een aantal eenvoudige 
stappen nemen om de 
levensduur van zijn of haar 
kunstwerken te verlengen.

Albrecht Adam, Une scène de sourse de plat en Bavière, 1825 © AXA ART.



Object/materiaal Relatieve luchtvochtigheid  
in %

Temperatuur   
in °C

Lichtintensiteit   
in lux    

Aanbevelingen voor 
de meeste materialen 45 − 58 +19 - 22 Bij voorkeur stabiele 

omstandigheden

Olie/acryl op canvas 50 − 60 +20 150-200, max. 
400 voor korte tijd

Olie/acryl op hout 58 +20 150-200, max. 
400 voor korte tijd

Werken op papier of perkament 45-55 +/- graden +20 50 − 70

Foto’s 35-45 stabiel +20 stabiel 40-50 stabiel

Glas, glasschilderij* 40 − 55 +20 250

Textiel 45 − 55 +20 50 − 120

Ivoor, been, leer 45 − 60 +20 50 − 120

Steen, keramiek 20 − 55 +20 250, indien geschilderd

Metaal 30 +20 Nauwelijks relevant

Design, plastic objecten 40-50 stabiel +19/20 stabiel Max. 150

Meubelen (hout) 58 stabiel +20 stabiel

Gelakt meubilair of licht 
gefineerd meubulair en 
inlegsels (ivoor, metaal, 
etc.) 150-200

* Voor zogenaamd ‘ziek’ glas mag de relatieve luchtvochtigheid niet hoger zijn dan 45%!

Optimale luchtvochtigheid, 
temperatuur en belichting



Kunstwerken op papier 
(inclusief fotografie)

·  Zorg dat er voldoende ruimte is tussen 
 het kunstwerk, de lijst en het glas.
·  Exposeer het kunstwerk niet in 
 direct zonlicht, want lichtschade is 
 onomkeerbaar. Gebruik indien mogelijk
 glas met UV-filter en wissel de 
 geëxposeerde werken af. 
·  Raak foto‘s alleen aan met schone handen 
 of handschoenen om te voorkomen dat u 
 residuen als vetten of zouten achterlaat 
 die het werk permanent kunnen ontsieren. 
·  De achterplaten moeten altijd bestaan 
 uit hoogwaardige materialen die niet 
 zuur of basisch zijn (pH-neutraal).
·  Gebruik een zachte doek om glas te 
 reinigen. Spuit reinigingsmiddel nooit 
 direct op het glas. Dit kan onder de 
 lijst lopen. 

Om onze bijdrage te leveren aan 
het behoud van cultureel erfgoed, 
ondersteunt AXA ART voortdurend 
onderzoeksprojecten over 
conservering. Hierdoor blijven 
wij op de hoogte van de 
nieuwste inzichten wat betreft 
het in goede staat houden 
van kostbaarheden.



Kunstwerken 
op doek en hout 

·  Vermijd direct zonlicht en gebruik 
 UV-absorberend gelaagd glas. 
·  Bewaar lichtgevoelige schilderijen in een 
 donkere omgeving, maar niet minder dan 
 5 lux om verdonkeren of uitval van sommige
 oude soorten verf te voorkomen. 
·  Als u schilderijen met spots of fotolichten 
 beschijnt, gebruik dan alleen lichtbronnen 
 die geen hitte afgeven, zoals LED-lampen.
·  Laat schilderijen reinigen door experts. 
 Stof op het oppervlak kan worden 
 verwijderd met een fijne, zeer zachte kwast. 
·  Zorg dat u het oppervlak van schilderijen 
 niet aanraakt met uw vingers (natuurlijke 
 oliën in uw huid kunnen het werk 
 beschadigen). Spuit geen verdelgingsmiddel,
 luchtverfrisser of meubelspray in de buurt 
 van kunstwerken. 
·  Sla schilderijen niet op in kelders, garages 
 of op zolders, omdat temperatuur- en 
 luchtvochtigheidsniveaus daar niet 
 optimaal zullen zijn, tenzij de ruimtes 
 hier speciaal voor ingericht zijn.

Glas en 
keramiek

·  Objecten van glas en keramiek zijn 
 bijzonder kwetsbaar en kunnen eenvoudig 
 barsten of breken bij schokken. 
 Til objecten met beide handen op, en 
 til ze niet op aan handgrepen of tuitjes 
 die mogelijk niet sterk zijn. 
·  Als u voorwerpen inpakt voor opslag, 
 plaats dan een kussen of zacht materiaal 
 tussen ieder onderdeel. Bewaar de 
 voorwerpen niet op plaatsen waar extreme 
 of snelle veranderingen in temperatuur 
 en luchtvochtigheid waarschijnlijk zijn.  
·  Wees voorzichtig als u doeken gebruikt 
 bij het reinigen. Deze kunnen blijven 
 haken aan ruwe oppervlakken en slecht 
 bevestigde decoraties. 

Redox blemishes on resin-coated paper / Courtesy of CRCC



Meubelen

·  Plaats antieke meubelen niet direct 
 op vloerverwarming.
·  Om te voorkomen dat meubelen 
 uitdrogen kunt u een luchtbevochtiger 
 gebruiken of een glas water plaatsen 
 in of onder een kast of kist.
·  Plaats objecten niet in direct zonlicht
 om verkleuring en krimpen te voorkomen.
·  Controleer regelmatig op sporen 
 van houtworm. Mosterdpoederachtig 
 stof onder de meubelen kan een teken
 zijn van een actieve infestering.
·  Als een meubelstuk lijdt onder een
 actieve infestering, moet het direct worden 
 geïsoleerd. Plaats het in een grote tas 
 en zorg voor professionele behandeling.
·  Gebruik eens per jaar een coating van 
 goede paste wax om uw meubelen te 
 “voeden” en te polijsten.
·  Stof regelmatig droog af met een zachte
 doek. 
·  Vermijd temperatuurschommelingen om 
 losse verbindingen in antieke meubelen 
 te voorkomen. 

Sieraden

·  Leg uw sieraden altijd terug in de 
 kluis nadat u ze hebt gedragen. 
·  Controleer regelmatig de staat 
 van ieder stuk. Controleer op los 
 zittende sluitingen en (bij parel- of 
 kralenkettingen) op versleten snoeren. 
·  Laat zwakke plekken of schade 
 repareren. Slechts één losse sluiting 
 kan het verlies van een diamant 
 betekenen.
·  Laat uw sieraden professioneel 
 reinigen.  
·  Bewaar al uw aankoopbewijzen 
 samen in een dossier.  
·  Laat uw sieraden regelmatig opnieuw
 taxeren, omdat zowel marktwaarde 
 als de vervangingswaarde van kostbare
 metalen en edelstenen kan fluctueren.
·  Laat uw horloges regelmatig nakijken.

Broken Panton Chair / Courtesy of Vitra Design Museum



Plastic objecten

·  Verouderde plastic objecten zien er altijd 
 steviger uit dan ze daadwerkelijk zijn. 
·  Plaats een plastic object nooit in direct 
 zonlicht. In de loop van de tijd splitsen 
 de moleculen van plastic door UV licht 
 en ontstaan er nieuwe “kruisverbindingen”
 die de broosheid vergroten.  
·  Bij veel soorten plastic kan zelfs een 
 klein beetje vocht permanente schade 
 aanrichten. Plaats plastic objecten daarom 
 altijd in een kamer met een gebalanceerd 
 klimaat en lage luchtvochtigheid.  
·  Sla plastic objecten op in een donkere 
 kamer. Opblaasbare objecten kunt u het 
 beste opgepompt opslaan.   
·  Plak geen stickers op plastic objecten, 
 omdat de lijmstoffen weekmakers 
 bevatten die in het plastic terechtkomen. 

Als u meer advies nodig 
heeft over specifieke 

gebieden van preventieve en 
actieve conservering, helpen 
de inhouse kunstexperts van 

AXA ART u graag verder.

Bronzen beelden

·  Vergeet nooit dat het kwetsbaarste 
 onderdeel van brons het patina is.
·  Gebruik bij het reinigen een 
 zachte schoenborstel of stofdoek.
·  Gebruik bij grote reiniging neutrale
 zeep met water en een zachte doek. 
 Veeg schoon, droog af met een doek 
 en laat het beeld daarna volledig aan 
 de lucht drogen.
·  Gebruik nooit schuurmiddelen of 
 oplosmiddelen. Deze kunnen het patina
 aantasten en oppervlaktes beschadigen.
·  Als uw beeld geschikt is om te waxen
 kunt u doorgaans een lichte meubelwax 
 gebruiken.



Boeken

·  Bewaar boeken niet in direct zonlicht 
 om te voorkomen dat de ruggen en 
 het papier verbleken. 
·  Stof boeken regelmatig af. Probeer 
 te zorgen voor een constante kamer-
 temperatuur en luchtvochtigheid, en 
 zorg voor regelmatige luchtcirculatie.  
·  Behandel boeken voorzichtig als u ze van 
 de plank haalt. Beweeg uw hand over de 
 rug heen en schuif het boek naar u toe.  
·  Zet uw boeken niet te dicht op elkaar, 
 om te voorkomen dat de kaften 
 beschadigen als u ze van de plank haalt.
 Probeer boeken niet zelf te repareren. 
 Dit kan zorgen voor verdere beschadiging.
·  Probeer indien mogelijk te zorgen 
 voor een kamertemperatuur tussen 
 16 en 19 ºC. De relatieve luchtvochtigheid
 moet constant tussen 45-60% zijn. 

Antieke kleden en tapijten

·  Gebruik hoogwaardige onderleggers onder 
 antieke tapijten. Dit voorkomt glijden, 
 kreuken en rekken, en zorgt voor aanzienlijke
 verlenging van de levensduur. 
·  Plaats indien mogelijk een folie op de
 ramen om de beschadigende effecten van 
 UV-stralen te minimaliseren. 
·  Gebruik geen stofzuiger: de sterke roterende
 kracht kan draden lostrekken. Vermijd daar
 naast reiniging met chemische stoffen, 
 verdelgingsmiddelen en stoom. 
·  Met de hand gesponnen wollen kleden moeten 
 met de hand gewassen worden door een 
 professionele tapijtreiniger voor oosterse 
 tapijten, doorgaans iedere vijf tot zeven jaar. 
·  Professioneel gewassen kleden moeten 
 worden opgeslagen in een schone, droge
 omgeving, tussen 15 en 24ºC en bij een
 luchtvochtigheid van ongeveer 65%. Als u 
 uw kleden reinigt voor u ze opslaat, dan zijn 
 ze veel minder aantrekkelijk voor motten. 
 Wikkel tapijten altijd in papier als u ze 
 opslaat (plastic kan zorgen voor condensatie
 en schimmel). Gebruik snippers van 
 cederhout of een met cederhout beklede 
 kist voor korte opslag. 

Photography by Jan Baldwin/ Rhodes and Proctor



Munten
  
·  Pak munten op met schone handen 
 of handschoenen van zacht, schoon 
 katoen of latex. 
·  Hanteer munten altijd boven een zacht 
 oppervlak, om ze te beschermen bij een 
 eventuele val. 
·  Pak een munt altijd bij de rand, tussen 
 uw duim en wijsvinger. Vingerafdrukken 
 en natuurlijke oliën kunnen corrosief zijn 
 en blijvende afdrukken veroorzaken.
·  Gebruik nooit metaalreinigers. Het 
 reinigen van munten kan hun waarde 
 aanzienlijk verminderen.  

Wijn

·  Bewaar wijn altijd donker en vermijd vooral 
 direct zonlicht en neonlicht. UV-stralen 
 kunnen zelfs donkere flessen doordringen 
 en de wijn aantasten, wat zorgt voor een 
 onaangename geur. 
·  Bewaar wijn met kurk liggend. Als flessen 
 rechtop staan zal de kurk uiteindelijk 
 uitdrogen en komt er lucht bij de wijn, 
 waardoor deze bederft. Als u flessen 
 met het label omhoog bewaart is het 
 eenvoudiger om sediment te zien. 
·  Zorg voor een constante temperatuur. 
 Voor langdurige rijping (langer dan een jaar) 
 is koeling doorgaans essentieel. Zelfs een 
 ondergrondse kelder is dan niet koel genoeg.
 De opslagtemperatuur mag nooit lange tijd 
 hoger zijn dan 24 ºC, omdat dit zorgt voor 
 oxidering. Een ideale temperatuur voor een 
 gevarieerde wijncollectie is 12,2 ºC. 
 De temperatuur mag nooit meer dan 1,6 ºC 
 per dag en 2,7 ºC per jaar fluctueren (vooral 
 niet bij het bewaren van rode wijnen, die 
 kwetsbaarder zijn voor problemen met 
 betrekking tot de temperatuur)

·  Verplaats wijn niet. Bewaar flessen indien 
 mogelijk op een plek waar ze niet worden 
 gestoord. Trillingen van zwaar verkeer, motoren 
 of generatoren kunnen de staat van de wijn 
 negatief beïnvloeden. 
·  Zorg voor een constante luchtvochtigheid 
 van 60-75%.
·  Wijn ‚ademt‘ en mag daarom nooit worden 
 bewaard in de buurt van sterk geurende 
 producten. Deze geuren dringen door in 
 de kurk en tasten de wijn aan. 

·  Munten moeten worden bewaard op 
 een plek die altijd koel en droog is. 
 Temperatuurschommelingen en vocht 
 kunnen aanslag bevorderen, waardoor 
 de stukken in waarde dalen.  
·  Grote of waardevolle collecties kunt
 u het beste in een kluis bewaren.
·  Bewaar munten waar mogelijk in hun originele
 houders. Moderne aandenkens en sets 
 dienen te worden gekocht en verkocht in 
 hun originele capsules en doosjes.
·  Plastic buisjes zijn ideaal voor rolletjes 
 met munten. Houders van hard plastic 
 zijn het meest geschikt.



wie we ZiJn en wat we doen

AXA ART is ‚s werelds meest 
toonaangevende specialist 
in kunstverzekeringen: wij zijn 
in 22 landen actief en hebben 
meer dan 50 jaar ervaring 
in de kunstmarkt.

Over AXA ART

AXA ART is een internationale, gespeci-
aliseerde verzekeringsmaatschappij die 
al 50 jaar persoonlijke en toegewijde  
service levert aan haar klanten. AXA 
ART wil haar dienstverlening aan musea,  
galerieën, verzamelaars en kunstenaars in 
Amerika, Azië en Europa steeds opnieuw  
definiëren. Hierbij wordt op eerlijke wijze 
rekening gehouden met de manier waarop 
waardevolle objecten worden verzekerd en 
cultureel erfgoed wordt beschermd. Ga voor 
meer informatie naar www.axa-art.nl.

Expertise

Wij begrijpen dat uw collectie persoonlijk 
is, en dat uw behoeften individueel zijn. 
Daarom zijn onze inhouse kunstspecia-
listen grondig getraind in hun vakgebied  
en gaan ze graag met u in gesprek over hoe 
u het beste voor uw eigen collectie kunt  
zorgen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan 
om richtlijnen voor exposities, preventieve 
en actieve restauratie, veilig transport en 
het voorkomen van schade. Hierin worden 
ze ondersteund door een groot netwerk 
van restaurateurs, expediteurs, inpakkers 
en schade-experts.  



DE AMERIKA’S

VERENIGDE  
ARABISCHE EMIRATEN  

EN AZIë & OCEANIë

CENTRAAL- & OOST 
EUROPA

ZUID WEST 
EUROPA

Zorg

artprotectTM verlegt de grenzen van kunst-
verzekering door te investeren in risicop-
reventie en onderzoek. Zo wordt cultureel 
erfgoed beschermd voor toekomstige  
generaties. Onder de vlag van artprotectTM 

hebben we alle diensten en projecten van 
AXA ART samengevoegd die helpen om 
kunstobjecten in de beste omstandigheden 
te bewaren en beschermen

Claims 

Mocht u ooit te maken krijgen met schade 
aan of verlies van uw eigendom of collectie, 
dan is ons voornaamste doel om uw claim 
zo efficiënt en vertrouwelijk mogelijk te  
behandelen. Onze claim-professionals zijn 
experts die nauw samenwerken met schade- 
experts, conservatoren en restaurateurs. 

Onze kennis en onze vele professionele 
relaties stellen ons in staat om snel en  
effectief te reageren op ieder verlies. 
Daarnaast geven we u gedetailleerde  
informatie over hoe u uw collectie in de 
toekomst kunt beschermen. 



AXA ART NEDERLAND
Ginnekenweg 213
4835 NA BREDA

Tel : +31 (0) 76 514 85 58

info@axa-art.nl
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