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Koning
Willem-Alexander

Catch Projecten, de exclusieve uitgever van de
giclee van het officiële staatsieportret uit 1995 van
toenmalig Koningin Beatrix door Carla Rodenberg.
biedt nu een actueel
borstbeeld aan van Koning Willem-Alexander.
Dit beeld van de koning op 46 jarige leeftijd, in
2013 gemaakt door de bekende Nederlandse
beeldhouwer Joris August Verdonkschot.

1.

Eerder mocht hij een bronzen beeld maken
voor prinses Margriet ter gelegenheid van
haar afscheid als vice-voorzitter van
Het Nederlandse Rode Kruis.
Verdonkschot heeft het portret geboetseerd aan
de hand van fotomateriaal.
Gedurende het “maak-proces” heeft hij Koning
Willem-Alexander beter leren kennen en
is zijn sympathie voor de koning verder gegroeid.

2.

De bronzen exemplaren staan op een basalten
voetstuk. Onze dijken zijn bekleed met basalt,
de steensoort die onontbeerlijk is voor een goede
fundering. Deze fundering en het
watermanagement, dat de speciale interesse
van Koning Willem-Alexander heeft, maakt de
link met het beeld compleet.
De bronzen borstbeelden worden geleverd
inclusief een op maat en met de hand gemaakte
eikenhouten zuil van 110 cm hoog.
Het beeld wordt in een officiële oplage van 8
exemplaren aangeboden. Aangekochte borstbeelden worden voorzien van een gesigneerd en
genummerd echtheidscertificaat.

3.

1. gietsteen
4. brons (originele
			gouden bronskleur)
2. gietsteen						
			achterkant
3. gietporselein
5. brons, gepatineerd

4

het beeld wordt in beperkte oplage
aangeboden in 4 versies:
Gietsteen op hardstenen sokkel,
gietsteen is een hoogwaardig steenmengsel
in mergelkleur
Ieder beeld wordt na het aanmaken handmatig
geschuurd en afgewerkt.
(inclusief 21% BTW) € 2.013
Gietporselein op hardstenen sokkel,
gietporselein is een mengsel van harde kalk
Ieder beeld wordt handmatig gepolychromeerd.
(inclusief 21 % BTW) € 3.250
Brons op basalten sokkel,
gepatineerd(groen/bruine kleuring)
Inclusief een op maat gemaakte eikenhouten
zuil (110 cm hoog)
(inclusief 6% BTW) € 6.800
Brons op basalten sokkel,
ongepatineerd (in de originele gouden bronskleur)
Inclusief een op maat gemaakte eikenhouten
zuil (110 cm hoog)
(inclusief 6% BTW) € 6.800
Niet kopen maar huur-koop?
Ook dat kan tegen het tarief van 5% van de
aanschafprijs per kwartaal.
Rekenvoorbeeld: 5% van € 2.013 = € 100,65 incl.
21% BTW. Bij een eventuele beëindiging van de
huur wordt een eenmalige bijdrage in de kosten
voor afhalen/transport en logistiek in rekening gebracht van € 181,50 incl. 21% BTW. Bij aankoop binnen 1 jaar zal tot 50% van de reeds betaalde huur
in mindering worden gebracht op de koopsom.
Indien u de beelden in het echt wil zien, of voor
meer informatie, kunt u contact opnemen met
R.M. van den Brink, directeur Catch Projecten
telefoon: 030-2311277 of per
e-mail: catch@catch-projecten.nl

