Het doel van een wensenlijst is dat de commissie Kunstuitleen een daarop
geplaatst werk of werken gemakkelijk en snel kan aanpassen op de website en
de vrijwilligers op de Kunstuitleen n.a.v. deze ingestuurde wensenlijst
prijskaartjes kunnen maken. Daarom vragen wij altijd 2 wensenlijsten op te
sturen, één voor het werk of de werken die je komt brengen naar de
Kunstuitleen en één voor het werk of de werken die je op komt halen uit de
Kunstuitleen. De wensenlijst moet altijd ingestuurd worden naar
info@kunstuitleencapelle.nl en voorzien worden van de mededeling op welke
datum je het werk of de werken komt brengen of op komt halen. De
commissie zal dan een dag tevoren het werk aanpassen op de website van
“beschikbaar” naar “werk op uitleen” of andersom.
Je kunt geen werk komen brengen of halen zonder eerst een wensenlijst
ingestuurd te hebben!
Hoe maak ik een wensenlijst op de website?:
- Door op het zwarte hartje te klikken dat je linksboven in de foto ziet staan
van een werk dat je wilt selecteren. Het hartje wordt dan rood. Zo kan je een
wensenlijst met meerdere werken samenstellen.
- Ga daarna naar de menubalk en klik op wensenlijst
- Bij share: envelopje aanklikken (= e-mail)
- Je naam intypen en je e-mail adres
- Bij message: de tekst die je ziet staan verwijderen en nieuwe tekst intypen
- Wil je een werk uit de wensenlijst verwijderen klik dan op het rode rondje
met het kruisje. Maak voordat je een nieuwe wensenlijst instuurt eerst de
oude wensenlijst leeg en controleer ook eerst waar een werk zich bevindt!
- Bij send to: info@kunstuitleencapelle.nl invullen en op submit klikken voor
verzenden.
Hoe zoek ik op de website waar een werk zich bevindt?:
- Ga naar homepage en klikt “Collectie” aan op de menubalk en scrol naar
beneden naar “kunstfilter”
- Klik op kunstenaars en klik vervolgens op je naam. Je pagina wordt dan
geopend.
- Ga weer naar “kunstfilter” en klik nu op kenmerken en klik vervolgens op
het item wat je zoekt.
- Let op een werk wat zich op de uitleen bevindt of is verhuurd mag niet van
de website verwijderd worden, het heeft dan geen objectcode meer en is
dan niet verzekerd!

