
Informatie

De grafiekwerkplaats in Quintus biedt een werkplek voor diverse gebruikers. Van oorsprong is de 
werkplaats bekend bij de professionele kunstenaars. Daarnaast verzorgt Quintus vrijetijds-
cursussen en educatieve workshops voor het onderwijs (zowel primair als het voortgezet onder-
wijs) en andere belangstellenden.

Om de werkplaats zo optimaal mogelijk te gebruiken wordt de planning van het gebruik centraal 
vanuit Quintus geregeld. De grafiekwerkplaats bestaat uit twee locaties:  Zeefdrukruimte (0.51)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Grafiekruimte				(0.57)

Deze zijn gezamenlijk en apart van elkaar te huren. Reserveren is mogelijk door een mail te sturen 
naar info@quintuskampen.nl of te bellen naar de informatiebalie 038-3371200.
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Jan Nuij heeft, namens Quintus, de werkplaats in beheer. Iedere 
donderdagochtend is Jan aanwezig in de werkplaats om 
geïnteresseerden, potentiële huurders en gebruikers, wegwijs te 
maken in de werkplaats. Bij voldoende ervaring met de technieken en 
kennis van de huisregels (na beoordeling van Jan) kan de werkplaats 
door de kunstenaar gehuurd worden (via de informatiebalie Quintus) 
om zelfstandig te werken. Ben je geïnteresseerd in een instructie 
grafiekwerkplaats Quintus door Jan, stuur dan een mail naar 
grafiekwerkplaats@quintuskampen.nl.

In principe is de grafiekwerkplaats opengesteld voor de zelfstandig 
werkende kunstenaar op vastgestelde dagdelen. Naast deze vaste 
dagdelen kan er, in overleg, wanneer Quintus geen andere 
reserveringen heeft, op andere momenten gehuurd worden. 
Anderzijds behoudt Quintus zich het recht voor om, incidenteel, deze 
vaste dagdelen te reserveren voor andere gebruikers. De openingstij-
den van de grafiekwerkplaats vallen altijd binnen de algemene ope-
ningstijden van Quintus.

Donderdag: Ochtend 09:00 -  12:00 
  open voor introductie (op afspraak)
                             Avond  18:00 -  22:00 

Vrijdag:               Ochtend 09:00 -  13:00
           Middag  13:30 - 17:30
  Avond  18:00 - 22:00

Zaterdag: Ochtend 09:30 -  13:30

De werkplaatsen zijn afgesloten. Voorafgaand aan het (gereserveerde) 
gebruik is de sleutel af te halen bij de informatiebalie van Quintus. 
Na afloop dient de werkplaats opgeruimd en afgesloten te worden. De 
sleutel en het logboek wordt ingeleverd bij de informatiebalie. Huur en 
materiaalverbruik wordt op dat moment berekend en betaald (er is een 
pinautomaat aanwezig).

Inkten
De werkplaats is voorzien van een voorraad inkt. Het is niet toegestaan 
andere inkt te gebruiken. De huurder betaalt voor de inkt op basis van het 
verbruik. Het wegen van de inkt gaat als volgt; voor het drukken de inkt 
wegen op de weegschaal. Vervolgens de hoeveelheid te gebruiken inkt uit 
de pot nemen en de pot opnieuw wegen. Het verschil wordt genoteerd 
in het logboek en betaald (bij inlevering van de sleutel). De gebruikte inkt 
mag niet terug in de pot en ook niet in de grafiekwerkplaats bewaard 
worden. Deze kan worden afgevoerd in de daarvoor bestemde bak of mee 
naar huis. Voor diepdruk is alleen zwart aanwezig.
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Een half uur voor het afsluiten van het dagdeel wordt de werkplaats 
door de huurder opgeruimd:
- Vieze lappen en afvalpapier in de daarvoor bestemde bakken;
- Inktrollers, spatels, rakels, inktstenen en degelijke schoon en 
 inktvrij op hun plek terug;
- De stekkers van alle elektrische apparatuur uit de 
 stopcontacten;
- Tafels schoon en leeg;
- Het achterlaten van beelddragers (hout, zink, linoleum etc.) 
 en prenten is niet toegestaan, tenzij hierover afspraken zijn  
 gemaakt.
 
De huurder van de werkplaats noteert het ge- of verbruik zelf in het 
logboek, op basis van goed vertrouwen, en het aantal gehuurde dag-
delen. Dit wordt afgerekend bij de informatiebalie tijdens het inleveren    
van de sleutel.

Quintus wil graag het, door het GrAK in de afgelopen 35 jaar zorgvuldig 
opgebouwde archief, aan blijven vullen. Dit prentenarchief vormt een 
belangrijk overzicht van de grafische kunst in Kampen. Daarom stelt 
Quintus het zeer op prijs wanneer kunstenaars één exemplaar van hun 
gedrukte oplage afstaan ten behoeve van dit prentenarchief dat wordt 
beheerd door het Walkate Archief.

De algemene voorwaarden van Quintus zijn van toepassing op de 
grafiekwerkplaats. Deze zijn te vinden op de website 
www. quintuskampen.nl.
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Bewerken zinkplaat (per dagdeel);
o Monotype, er zijn geen platen om te drukken aanwezig, hier dient  
 men zelf voor te zorgen.
o Lithografie, voor gebruik van lithostenen wordt per slijpgang van  
 een steen een bedrag in rekening gebracht.

Papier
De grafiekwerkplaats verkoopt enkele soorten papier. Prijslijst is in de 
grafiekwerkplaats aanwezig. Het is ook mogelijk om via de 
grafiekwerkplaats papier te bestellen.  

Huur	zeefdrukramen	(inclusief	coating	en	schoonmaken)
Er zijn verschillende zeefdrukramen te gebruiken. Voor een mislukt 
gecoat/inbelicht raam worden kosten in rekening gebracht. Na het 
zeefdrukken moet de inkt onmiddellijk met water goed uit het raam
gewassen worden. Schoonmaaklappen zijn in de zeef- drukruimte 
aanwezig. Het uitspuiten van de film uit het raam met de hoge 
drukreiniger en het schoonmaken van het raam gebeurt door een 
medewerker van de grafiekwerkplaats. Het onherstelbaar beschadigen 
door gebruiker van een raam wordt in rekening gebracht. 



TOT SLOT
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Grafiekwerkplaats Quintus is een goed geoutilleerde werkplaats waar de 
ambachtelijke grafische technieken zeefdruk, hoogdruk, diepdruk, steen-
druk en boekbinden kan worden beoefend. Daarnaast biedt de ruimte 
tal van aanverwante mogelijkheden. Quintus is trots op deze nieuwe 
werkplaats waardoor het mogelijk blijft om in Kampen deze kunst uit te 
oefenen en wil een breed publiek hier kennis mee te laten maken.  
 
Quintus ambieert een jaarprogramma vanuit deze grafiekwerkplaats 
en is op zoek naar kunstenaars / docenten / vrijwilligers die hier aan bij 
willen dragen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het cen-
trale nummer van Quintus 038-3371200 of door een mail te sturen naar 
info@quintuskampen.nl.

Instagram: quintus_grafiekwerkplaats           Nieuwsbrief Quintus (aanmelden via de website)

            
         incl. BTW excl. BTW
Huur zeefdrukruimte, per dagdeel, per persoon    €   15,00 €   12,40
Huur grafiekruimte, per dagdeel, per persoon    €   15,00 €   12,40
Bij betaling ineens, 10 dagdelen huur van één van de ruimtes  € 105,00 €   86,78 
grafiekwerkplaats       

Inkten, alle kleuren en soorten, per ons     €     9,00 €     7,44

Huur zeefdrukramen:
 Mini (rood)  28x39 cm    €     5,00 €     4,13
 Klein (roze)  37x55 cm    €     9,00 €     7,44
 Middel (blauw)  55x75 cm    €   13,00 €   10,74
 ––

Kosten mislukt gecoat/ inbelicht raam, per raam    €     5,00 €     4,13
Kosten onherstelbaar beschadigd raam, per raam   €   30,00 €   24,79

Gebruik lihostenen per slijpgang van een steen:    €    6,00  €    4,96
 Van 0 tot A5       €    1,50  €    1,24
 Van A5 tot A4       €    2,00  €    1,65
 Van A4 tot A3       €    2,50  €    2,07

Prijslijst papier hangt in de grafiekwerkplaats.

Ver- en gebruik wordt door de huurder zelf genoteerd in het logboek. Betaling geschiedt direct na inleve-
ring van de sleutel en het logboek bij de informatiebalie (bij voorkeur met pin).
In de grafiekwerkplaats kan zelfstandig (na kennismaking en instructie), door meerdere mensen tegelijk, 
gewerkt worden. Beschikbaarheid is op basis van reservering via info@quintuskampen.nl.

Op de hoogte blijven van alle ins and outs? Volg ons via:


