
 
 

 

MUSEUM DR8888 
AANNAMEBELEID NIEUWE COLLECTIESTUKKEN 

U wilt graag een object als schenking, in bruikleen of te koop aanbieden aan Museum 

Dr8888? Een mooie geste! Daar gaan we graag met u over in gesprek. Hieronder vertellen 

we hoe we te werk gaan. 

 

Schenkingen, bruiklenen of aankopen  

Om uw aanbod goed te kunnen beoordelen hebben wij het volgende nodig: 

 

1. Uw volledige contactgegevens, voor eventuele vragen. 

2. Een korte omschrijving en enkele goede foto’s van het voorwerp. Graag met zoveel mogelijk 

details zoals merken, opschriften, datering, signatuur, afmetingen, etc. Wat is de conditie 

van het object? Mocht de verzekerde waarde van het object bij u bekend zijn, kunt u ons die 

dan ook doorgeven? 

3. Waarom hebt u gekozen voor Museum Dr8888? Kunt u uw keuze toelichten? En wilt u het 

schenken, in bruikleen geven of aan ons verkopen? 

4. Een korte eigendomsgeschiedenis; bent u de huidige eigenaar? 

 

Helaas kunnen wij niet alle aangeboden voorwerpen aannemen; gezien onze beperkte 

menskracht en ruimte moeten wij kritisch zijn. Wij rekenen op uw begrip als blijkt dat we 

niet op uw aanbod kunnen ingaan. 

 

 

Aanbieden 

Als u een voorwerp wilt aanbieden, kunt u de hierboven gevraagde gegevens  mailen naar 

info@museumdrachten.nl. Gezien de hoge werkdruk bij het collectieteam kan het even 

duren voordat u een reactie van ons ontvangt. 



 

Objecten meenemen naar het museum 

Het komt regelmatig voor dat bezoekers objecten meenemen naar ons museum en deze 

aanbieden bij onze balie. Graag wijzen wij u erop dat onze collega’s deze objecten niet in 

ontvangst nemen. 

 

Inwinnen van informatie 

Wij werken nauw samen met de historische vereniging Smelne’s Erfskip. Bij hen zowel als bij 

ons is (kunst)historische expertise beschikbaar op verschillende deelgebieden. Wij zijn graag 

bereid deze kennis met u te delen, maar we taxeren echter niet. Daarvoor verwijzen wij u 

door naar erkende taxateurs. Gezien de vele informatieaanvragen en onze beperkte 

capaciteit kan het enige tijd duren voordat u antwoord van ons ontvangt.  
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