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TAXEREN

De taxateurs van Art Dumay verzorgen taxatierapporten 
van kunstwerken voor boedelscheiding, waardebepaling of 
verzekering. Zowel voor particulieren als voor 
verzekeraars, notarissen of curatoren. 

Naast het opmaken van deze rapporten taxeert Art Dumay 
elke zaterdag schilderijen in ons pand van 10.00 tot 16.00 
uur. Op een aantal zondagen in het jaar taxeert Art Dumay 
kunst en antiek op diverse locaties in het land. 

LIJSTENMAKERIJ

In 2009 hebben wij de lijstenmakerij Foederer (anno 
1937) uit Helmond over genomen en zetten daarmee de 
lange familiehistorie van het bedrijf voort. 

Kunst verdient een mooie afwerking voordat het aan de 
muur wordt gehangen. De lijstenmaker helpt u om de 
juiste omlijsting te vinden, zodat uw kunst het beste tot 
haar recht komt. Een moderne of klassieke uitstraling, 
alles wordt op maat gemaakt.
Naast houten en aluminium (wissel)lijsten, leveren wij ook 
baklijsten en handgemaakte lijsten. 

Wij gebruiken uitsluitend zuurvrije materialen, museum 
passe-partoutkarton en u kunt kiezen uit gewoon glas, ont-
spiegeld mat of het speciale Perfect White Art Glass, ook 
wel ‘museumglas’ genoemd, voor optimale helderheid. 
Wij werken hierbij samen met Larson-Juhl B.V.

We lijsten natuurlijk niet alleen kunst, foto’s, etsen en 
tekeningen in. Denk aan alles wat gekoesterd wordt en 
tastbaar is. Afgelopen jaren hebben wij kunstwerken 
gemaakt van borduurwerken, doopjurken, voetbalshirts, 
souvenirs en knuffeltjes. Een goede inlijsting verfraait het 
werk en conserveert tevens. 

Bent u niet toe aan een nieuwe lijst, maar verdient uw 
oude lijst restauratie of is het glas gebroken? Ook dan 
bent u bij ons aan het juiste adres. Onze lijstenmaker kan 
schade aan een lijst vakkundig herstellen.

TEAM ART DUMAY
Heeft u een vraag of een opmerking? U mag altijd 
contact met iemand van ons team opnemen.
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RESTAURATIES

Een schilderij bestaat uit natuurlijke materialen die kunnen 
verouderen door de inwerking van licht, vocht, vuil van roken en 
stoken en door temperatuurveranderingen. Beschadigingen of 
ondeskundige restauratie in het verleden kunnen ook de 
oorspronkelijke conditie aantasten. Onze behandelingen variëren 
van het schoonmaken en opnieuw vernissen van een schilderij 
(conserveren) tot het hechten van scheuren en winkelhaken, 
repareren van gaten, conditioneren van een broos doek of het 
vastzetten van losse verf (restaureren). Dit alles om het schilderij 
weer in de originele staat te herstellen.
Onze restaurator is lid van de Vereniging Restauratoren
Nederland en daarmee is kwaliteit gewaarborgd.

ART DUMAY

Art Dumay is van oudsher een kunsthandel in Nuenen, 
al zijn we tegenwoordig naast kunsthandel ook een
projectbureau. Zo bieden we bemiddeling door middel van 
online verkoop, taxaties, restauraties, inlijstingen, 
collectiebeheer en kunstgerelateerde evenementen aan. 

Wij verkopen kunstobjecten wereldwijd online via 
1stDibs en Artsy, in Europa via Catawiki. 
Dat alles doen we niet alleen voor particulieren, maar ook 
voor collectioneurs, bedrijven en instellingen. 

Daarnaast beschikt Art Dumay over een 

restauratie- en lijstenatelier (sinds 1937).

Art Dumay bemiddelde de afgelopen jaren succesvol voor 
diverse overheden en organisaties, zoals:

• Gemeente Nuenen (2009) 250 kunstwerken
• Gemeente Eindhoven (2011) 320 kunstwerken
• Catharina Ziekenhuis (2013)  75 kunstwerken
• Woningbouwvereniging Helpt Elkander (2013)
   5 schilderijen, 475 kunstwerken
• Gemeente Tilburg (2016), 830 kunstwerken
• Gemeente Wageningen (2017), 400 kunstwerken
• Elkerliek Ziekenhuis (2017-2018), 60 kunstwerken
• Fontys Hogescholen (2019-2020), 800 kunstwerken
• Delifrance: (2020) 60 kunstwerken
• Galerie Majke Husstege (2019-2020): 100 kunstwerken
• Galerie Abraham Art (2019-2020): 300 kunstwerken

• EY (2020): ongoing: 1300 kunstwerken

BEMIDDELING EN VERKOOP

Wij bieden hulp bij het bemiddelen van uw kunst door 
middel van online verkoop in Amerika en Europa. 
Wij verkopen kunstobjecten wereldwijd online via 1stDibs
en Artsy, in Europa via Catawiki en Collectioneurs.

Daarbij ontzorgen wij u van A tot Z in het gehele traject
van het (eventueel) ophalen van de kunstcollectie tot en
met de financiële afhandeling.  Of het nu gaat om één 
klassiek olieverfschilderij van een particulier of een gehele
bedrijfscollectie. 

De afgelopen decennia hebben veel bedrijven, overheden
en instellingen kunst aangekocht. Depots van 
bedrijfscollecties bij gemeenten, ziekenhuizen, banken en 
kantoren staan vaak vol door voorraden aan schilderijen
en kunstvoorwerpen. Het is het resultaat van jarenlang
verzamelen. Wat lang ongepast was, is nu goed
bespreekbaar: bedrijven gaan ontzamelen.

Ontzamelen is belangrijk bij het beheren van
bedrijfscollecties. Door het verkopen van onderdelen uit de 
collectie kunnen nieuwe aankopen worden gerealiseerd of 
bestaande collecties opgeknapt om deze weer te 
beschermen en te tonen.
Wij zijn bij uitstek dé kunsthandel voor het verkopen van 
bedrijfscollecties door onze nationale en internationale 
afzetkanalen, presentatie, opslagmogelijkheden en 
overzichtelijke werkwijze. 
Onze marketingafdeling is sterk is in het promoten van 
de kunstwerken in de markt en wij voeren de benodigde 
taxaties, restauraties en herstelwerkzaamheden uit in eigen 
beheer. De kunstcollecties worden in het pand van 1000 m2 
verzekerd opgeslagen.

Wet- en regelgeving omtrent de LAMO, erfgoedrecht en 
volgrecht zijn onderwerpen waar Art Dumay volledige 
kennis van en ervaring mee heeft en waar nodig kan
verzorgen voor haar opdrachtgevers.

Al bijna 20 jaar bemiddelen wij met succes kunst 
(collecties) voor particulieren, bedrijven, overheden en 
instellingen. 


