OVER HET BEWAREN VAN

KUNST
& DE KUNST

VAN HET BEWAREN

Katoen Natie Business Unit Art:
het beste van twee werelden

Sinds 1854 is Katoen Natie dé wereldspeler

Uit de combinatie van 170 jaar logistieke

in logistiek en partner van veeleisende

kennis en een passie voor kunst ontstond

sectoren zoals consumptiegoederen,

Katoen Natie Business Unit Art. Dankzij

voeding, petrochemie, specialty chemi-

onze expertise in depotwerking, conserva-

cals en havenactiviteiten. Vandaag is

tie, beveiliging en douanedeclaratie, zijn

Katoen Natie actief in meer dan 30 landen

uw kunstwerken bij ons in goede handen:

en werkgever van meer dan 16.000

• Bewaring in streng beveiligde,

medewerkers.

geklimatiseerde en duurzame douanedepots

Katoen Natie heeft ook een uitgesproken

• Verpakking

passie voor kunst en erfgoed. De groep

• Art handling

investeert actief in de aankoop van

• Viewing rooms en fotostudio

kunstwerken, restauratie en tentoonstellin-

• Wereldwijd gespecialiseerd transport

gen. Daarnaast financiert Katoen Natie

• Restauratie.

de uitgave van kunstboeken, wetenschappelijk onderzoek en architectuur-

In onze depots ontvangen wij kunst,

projecten en beheert zij ook eigen musea.

antiek, erfgoed, boeken, en andere
waardevolle collecties.
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Wat maakt dat onze depots wereldklasse zijn?

Er zijn meer waardevolle kunstobjecten

Academisch ontwikkelde depots voor

Depots met beveiligingsniveau 3

dan dat er professionele opslagruimte

een onberispelijke bewaring

Analyses van INCERT, hét kwaliteitslabel

beschikbaar is. Daardoor krijgt uw kunst-

Uw collectie komt niet zomaar in een

voor elektronische gebouwbeveiliging,

werk niet altijd de zorg die het verdient.

willekeurig depot terecht. Meerdere jaren

catalogeren onze depots binnen niveau 3,

Katoen Natie Business Unit Art pakt

academisch en praktisch onderzoek

wat enorm strenge beveiligingseisen met

conservatie wél professioneel aan. Elk

gaan vooraf aan het ontwerp van onze

zich meebrengt.

object dat wij ontvangen in ons depot,

depots. De realisatie ervan gebeurt steeds

beschermen we volgens de regels van de

door ons eigen team van ingenieurs.

Onze gebouwen zijn de klok rond bevei-

kunst.

Zo garanderen wij u:

ligd met on-site security. Een externe

• De strengste beveiliging

meldkamer monitort alle alarmen zodat

Discrete bewaring

• Het perfecte klimaat

onze depotbeheerders elk moment van

Elk depot is volledig anoniem: aan de

• Inrichting op maat

de dag op de hoogte zijn.

buitenkant kan niemand zien dat er

Bovendien is elke in-, uit- en doorgang

waardevolle goederen bewaard worden.

uitgerust met scanners waardoor onbe-

Alleen onze medewerkers zijn op de

voegden onmogelijk binnen kunnen.

hoogte, en zij tekenden een bindende

Al onze depots en depotruimtes zijn

confidentialiteitsovereenkomst. Absolute

uitgerust met CCTV.

geheimhouding, daar mag u op rekenen.
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Pestmanagement:
hygiëne & quarantaine

Elk object wordt bij aankomst grondig

Ook na controle en goedkeuring blijven

onderzocht want ongedierte vormt een

we de collecties in de depots nauwgezet

verraderlijke bedreiging voor waardevolle

opvolgen. Onze partner controleert

collecties. Daarom neemt Katoen Natie

frequent op onder andere vliegende en

Business Unit Art geen enkel risico.

kruipende insecten, en knaagdieren.

Is er twijfel? Dan wordt het object in

Bovendien staan er in elke depotruimte

quarantaine geplaatst en een tijdlang

vallen, aangepast aan de materialen in

gemonitord. Als het object daadwerkelijk

de ruimte. Een schilderij vraagt om een

gecontamineerd is, kan Katoen Natie

andere aanpak dan bijvoorbeeld een

het een behandeling geven.

tapijt.

Dat gebeurt in onze ICM-kamer®
(Integrated Contamination Management).

Tot slot houden we al onze depots stofvrij.
We ontstoffen elk object bij binnenkomst

ICM is een techniek die ongedierte en

en reinigen de depotruimtes wekelijks

schimmels bestrijdt door het materiaal

droog.

op te warmen tot maximaal 52°C
onder gecontroleerde luchtvochtigheid. Die behandeling is 100% effectief,
want doodt niet alleen insecten, ook
eitjes en larven. De behandeling duurt
in totaal amper 24 uur, is voor bijna alle
materialen geschikt en ecologisch.
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Inventarisatie & collectiemanagement

Gecertificeerde kwaliteit

Dankzij ons op maat gemaakt WMS

Katoen Natie Business Unit Art verkreeg het

(Warehouse Management System) zijn uw

ISO 9001:2015-certificaat. Dat bewijst dat

objecten 100% traceerbaar en snel terug

Katoen Natie werkt volgens procedures

te vinden. Elk stuk staat in het systeem

en werkwijzen van het hoogste niveau.

opgeslagen, met een QR-code en exacte

Elk jaar controleert een externe partij of

depotlocatie.

wij nog altijd voldoen aan de normen.

Per object registreren wij ook
de geschiedenis:
• Hoe vaak heeft uw object onze depots
al bezocht?
• Voorgaande conditierapporten
• Douanedocumenten
• Afmetingen en gewicht
• …
Deze informatie kunnen we uiteraard met
u delen. Zo heeft u steeds een duidelijke
kijk op uw collectie.
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Voor ieder materiaal een ander klimaat

Het juiste klimaat is essentieel om uw

Onze duurzame depots hebben ook een

waardevolle objecten zorgvuldig te

zelfregulerend klimaat waardoor manuele

bewaren.

ingrepen beperkt blijven: ecologisch
verantwoord én kostenbesparend.

De depots van Katoen Natie Business Unit
Art zijn geklimatiseerd volgens de

Op basis van de materialen in uw collectie

museumstandaarden. Daarnaast

en uw wensen, voorziet Katoen Natie ook

ontwikkelden onze ingenieurs een uniek,

tailormade oplossingen om uw objecten

duurzaam depot: luchtdicht, energiearm,

veilig, zorgvuldig en budgetvriendelijk op

zuurstofarm (14% in plaats van 21%) en

te slaan.

daardoor brandvrij.

Wij adviseren u graag bij de verschillende klimaattypes.
Hieronder vindt u een overzicht:
Geklimatiseerde opslag

Duurzame depots

Aangepaste klimaatzones

Niet-geklimatiseerde depots

20°C

12°C - 18°C

Tailormade

52% relatieve vochtigheid

55 – 60% relatieve vochtigheid

Geen of minimale klimatisering,
bv. voor sculpturen of lege
kisten

Klimaatklasse: beter dan
ASHRAE AA+

Klimaatklasse:
ASHRAE AA

Tailormade

Monitoring binnenklimaat,
onmiddellijke interventie
bij afwijkende resultaten

Monitoring, interventie
wanneer grenswaarden
worden overschreden

Monitoring, interventie
wanneer grenswaarden
worden overschreden

Geen interventie

Klassieke blusmiddelen +
compartimentering met
brandweerstand

Verlaging zuurstofniveau

Klassieke blusmiddelen +
compartimentering met
brandweerstand

Klassieke blusmiddelen +
compartimentering met
brandweerstand

(museumstandaard)

Alle klimaattypes zijn beveiligd volgens niveau INCERT-3, met camerabewaking en plaagbestrijding.
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Flexibele opslagoplossingen

Het ene kunstwerk is het andere niet.

Open of privéopslag

Elk object heeft een specifieke aanpak

De depots van Katoen Natie Business Unit

U kiest tussen gedeelde of privéopslag.

nodig.

Art zijn flexibel en modulair ingedeeld.

Bij gedeelde opslag wordt uw collectie

• Textielcollecties bewaren we hangend

Daardoor krijgt elk object de bescherming

veilig en ruimte-efficiënt opgeslagen bij

en conservatie die het nodig heeft.

andere collecties. Bij privéopslag huurt u
een aparte, afsluitbare kluis. Of u huurt

Lange- en kortetermijnopslag

een volledige ruimte: casco of op maat

Enkele weken, maanden of jaren:

ingericht.

of liggend.
• Gevoelige objecten bewaren we op of
in zuurvrij materiaal.
• Uw schilderijen bewaren we in een
speciaal ontworpen, afsluitbaar
schilderijrek (44 m² hangruimte per rek),

Katoen Natie bewaart uw objecten
zolang u wilt. Kunt u uw lege kisten tijdens

Inrichting

de expo nergens kwijt? Zet ze gerust bij

Schilderijen vragen om een andere

ons.

conservatie dan houten beelden.

afgeschermd van de andere collecties.

En kunstwerken op papier bewaart u niet
Grote objecten

op dezelfde manier als textielcollecties.

6 meter breed of 40 ton zwaar?
Geen probleem. Onze depots ontvangen
objecten van om het even welke grootte
of gewicht. We stockeren niet alleen (zeer)
grote objecten, we kunnen ze ook transporteren indien nodig.
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Services van transport tot expo

Veilig, gespecialiseerd transport

Wereldwijd transport & douane

Uw waardevolle kunstvoorwerpen worden

Katoen Natie Business Unit Art transporteert

Ons douane departement staat u bij in alle

getransporteerd in geklimatiseerde en

kunstwerken over de hele wereld.

transportbewegingen. Zij helpen u met al

luchtgeveerde vrachtwagens, speciaal

Afhankelijk van het type object, de

uw import- en exportvragen, wereldwijd.

ontworpen voor het transport van kunst. U

beschikbare tijd en het budget kiest u voor

Ook moeilijke douanevraagstukken lossen

kunt uw object altijd en overal volgen

zeevracht, luchtvracht, transport over de

zij graag mee op.

dankzij tracking en tracing. Bovendien is uw

weg of een combinatie. De verpakking

collectie tijdens het vervoer beveiligd met

passen we aan aan het type transport en

een geavanceerd systeem dat gelinkt is

de verplichtingen binnen het land van

aan een externe meldkamer.

aankomst.

Douane-entrepot
Al onze depots zijn douane-entrepots. Dat is een door de douane goedgekeurde zone, vrij van invoerrechten en BTW. Verzamelaars,
galeristen en andere kunstliefhebbers van over de hele wereld kunnen in onze ‘free port’ hun kunstobjecten bewaren. Het grote
voordeel? Enkel bij ons kunt u objecten uit het depot halen voor bijvoorbeeld een tentoonstelling of beurs, zonder extra administratie,
borgen of kosten (zie illustratie). De objecten mogen doorheen de hele EU reizen en blijven hierbij vrij van invoerrechten en BTW.
Douaneformaliteiten bij gewone opslag
TRANSPORT IN
CREATIE T1*

OPSLAG
Omzetten T1
naar
opslagdocument
(EUAJ-IMAJ)

TRANSPORT UIT
CREATIE T1

EXPO/BEURS
Omzetten T1
naar
tijdelijk
opslagdocument

TRANSPORT IN
CREATIE T1

OPSLAG
Omzetten T1
naar
opslagdocument
(EUAJ-IMAJ)

Waarborg nodig

De betere aanpak van Katoen Natie Business Unit Art
TRANSPORT IN
CREATIE T1*

OPSLAG
Omzetten T1
naar
opslagdocument
(EUAJ-IMAJ)

TRANSPORT UIT

EXPO/BEURS

TRANSPORT IN

OPSLAG

GEEN KOSTEN

GEEN KOSTEN

GEEN KOSTEN

GEEN KOSTEN

Geen waarborg nodig
*Transit document
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Services van transport tot expo

Conditierapporten

Koerierdiensten

Evacuatie van uw collectie

Onze gediplomeerde restaurateurs kunnen

Heeft uw kunstwerk een lange reis voor de

Een noodgeval in uw exporuimte of

conditierapporten opstellen van uw

boeg, met verschillende transporttypes?

privéwoning? Onze art handlers en conser-

objecten. Zo kan u te allen tijde de staat

Dan kan een koerier uw kunstwerk begelei-

vatoren komen meteen ter plaatse om uw

van uw objecten verifiëren (bv. na een

den naar de eindbestemming, volgens uw

collectie te evacueren naar een noodde-

verhuis of transport). Onze conditierappor-

instructies. Bij aankomst maken we een

pot. Indien nodig behandelt of restaureert

ten kunnen beknopt zijn, waarbij we enkel

conditierapport op om de staat van het

onze gespecialiseerde partner de collectie.

oppervlakkige foto’s nemen, of zeer

object te controleren.

gedetailleerd, waarbij het object en zijn
geschiedenis diepgaand worden onder-

Viewing room en fotostudio

zocht.

Uw objecten op een aantrekkelijke manier
presenteren aan klanten? Ontvang hen

Verpakking

discreet in een viewing room van Katoen

Om uw kunstwerk maximaal te bescher-

Natie. Wij bereiden het bezoek voor en

men, stelt Katoen Natie een verpakking

laten het kunstwerk maximaal uit de verf

samen die rekening houdt met de specifi-

komen. Daarnaast maakt Katoen Natie

caties van het object. Dat gaat van zachte

catalogusfoto’s van uw objecten of kunt u

verpakkingsmaterialen over herbruikbare

zelf aan de slag in de fotostudio.

kratten tot aangepaste kisten. De verpakking kan traceerbaar gemaakt worden met
een track-and-tracesysteem.
Art handling en tentoonstellingsopbouw
Zoekt u logistieke begeleiding voor een
complex project? Katoen Natie Business
Unit Art ondersteunt en coördineert
internationale expo’s en uitleningen van
begin tot einde. We plannen de transporten en regelen de douaneafhandeling.
Daarna helpen onze art handlers bij de
tentoonstellingsopbouw of de verhuizing
van uw collectie.
Onze art handlers krijgen een specifieke
opleiding om uw kunstwerken te verpakken, verplaatsen en installeren. Van klein
tot groot, van steen tot textiel,
in het museum of bij u thuis.
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De kunst van duurzaamheid

We hebben niet alleen kunst hoog in het
vaandel. Ook ecologie is een van de
pijlers van Katoen Natie. Daarom investeren wij actief in duurzame oplossingen,
ook bij Katoen Natie Business Unit Art.
• Groene energie. De elektriciteit voor

• Afvalsortering. Onze depots beschikken

• Ecologische pestbestrijding. Onze

onze depots wordt on-site gegenereerd

over een afvalsorteerstraat die correct

externe partner gebruikt ecologische

door 800.000 m² zonnepanelen en

sorteren makkelijk maakt. Goed sorteren

vallen voor het pestmanagement van

windmolens.

betekent goed recycleren, met

de depots. De on-site behandelingen

kwalitatieve gerecycleerde producten

zijn ook milieuvriendelijk, zónder giftige

• Optimale isolatie. Om het energieverlies
te beperken, zijn onze depots geïsoleerd
volgens de hoogste standaarden.

als resultaat.
• Hergebruik. Onze klanten kunnen

stoffen of gassen.
• Verlichting. Wij gebruiken uitsluitend

Onze nieuwste, duurzame depots zijn

goedkoop of gratis tweedehandskisten

ledverlichting met bewegings

bovendien luchtdicht waardoor

en andere verpakkingsmaterialen

detectoren. Geen enkele lamp blijft

verwarming niet meer nodig is.

hergebruiken.

onnodig branden.

• Transport. Onze voertuigen voldoen
aan de hoogste econormen.
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Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie of
een verkennend gesprek?
Hebt u behoefte aan advies over
de inrichting van een depot, transport
of bewaring van uw objecten?
Bij de experts van Katoen Natie Business
Unit Art bent u altijd welkom.
Neem contact op voor uw afspraak.

Ka toen Na tie Business Unit Art

ktn.art@katoennatie.com

www.sprengers.be

www.katoennatie.com

19124

Van Aerdtstraat 33
2060 Antwerpen
Tel. +32 3 570 41 41

