Expositiecontract Zomerexpositie
Naam exposant _____________________________________ , hierna te noemen exposant
1. Stichting Beeldende Kunst Westland, hierna aangeduid met St. BKW, en exposant zijn
overeengekomen dat zij van 3 augustus t/m 1 september 2019 beeldende kunst zullen
exposeren in Kunsthuis18, Zuideinde 6, 2671 MH te Naaldwijk, onder de navolgende
voorwaarden.
2. De expositie wordt door de tentoonstellingscommissie ingericht en St. BKW houdt te allen tijde de
eindverantwoording.
3. St. BKW draagt zorg voor verzekering van het te exposeren werk tijdens de afgesproken
expositieperiode. Het eigen risico is € 120,-- excl BTW. Het te exposeren werk is tijdens het
vervoer van en naar de expositieruimte niet verzekerd.
4. Mede ten behoeve van de verzekering zorgt de exposant voor een lijst van het te exposeren werk. Op
deze lijst dient te worden vermeld:
- de naam van het werk;
- de techniek/materiaal waarmee het werk vervaardigd is;
- de waarde/verkoopprijs van het werk inclusief de bemiddelingsvergoeding (zie punt 9).
Tevens levert de exposant een aantal overzichtfoto’s aan van de ruimten met de daarin geëxposeerde
werken.
5. Bij verkoop regelt St. BKW de betaling met de koper. Het werk kan na betaling direct worden
meegenomen.
6. De exposant geeft toestemming zijn of haar contactgegevens (telefoon, e-mail, adres) aan derden te
verstrekken. Kruis het hokje aan indien u dit niet wilt
7. St. BKW mag tijdens de expositie een aantal werken fotograferen om – m.v.v. de naam van de
exposant – te gebruiken t.b.v. de website en publiciteit. Kruis het hokje aan indien u dit niet wilt
8. De exposant betaalt €10,- expositiegeld per werk en exposeert met maximaal drie werken. Dit wordt
contant betaald bij het inleveren van de werken (zie punt 10). Bij onvoldoende deelname behouden wij
ons het recht toe de expositie te annuleren.
Gelieve aan te kruisen hoeveel werken er worden geëxposeerd:
1 werk (totale kosten €10)
2 werken (totale kosten €20)
3 werken (totale kosten €30)
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9. Tevens brengt St. BKW de exposant 20% bemiddelingsvergoeding in rekening over de
verkoopopbrengst. Indien er werk wordt verkocht door een bezoeker aan Kunsthuis18 in de week
voorafgaande aan de officiële start van de expositie (tijdens de opbouwfase) óf in de drie maanden
volgend op de einddatum van de expositie, dan is de kunstenaar eveneens 20% bemiddelingsvergoeding verschuldigd aan St. BKW. Wij vertrouwen erop dat de exposant dit uit eigen beweging aan
St. BKW meldt.
De opbrengst van de verkoop, na aftrek van de verschuldigde bemiddelingsvergoeding, wordt door
St.BKW aan de exposant overgemaakt op het hieronder vermelde bankrekeningnummer:
Bankrekeningnummer (IBAN):
Naam rekeninghouder:
Straat:
Postcode en woonplaats:
E-mail:
10. De werken worden op zondag 28 juli tussen 16.30 en 17.30 uur of maandag 29 juli 2019
tussen 19:00 en 20:00 ingeleverd in Kunsthuis18, Zuideinde 6 te Naaldwijk. St. BKW kan de
werken alleen aannemen als op dit moment ook bovenstaand expositiebedrag en volledig
ingevuld contract worden ingeleverd.
11. Het tentoongestelde werk wordt door de exposant op 1 september 2019 tussen 16:30
en 17.30 uur uit de expositieruimte verwijderd. Is het werk verkocht, licht de contactpersoon
van de tentoonstellingscommissie de kunstenaar op tijd in.
12. Gegevens contactpersoon tentoonstellingscommissie:
Naam: Marja Greve
E-mail: grevemarja@gmail.com
Ondertekend voor akkoord te ....................................................., datum .....................................
Exposant Naam:

Vertegenwoordiger St. BKW Naam:

Stichting Beeldende Kunst Westland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Haaglanden onder dossiernummer 27194375 en heeft als doel het bevorderen van de
beleving van beeldende kunst in Westland.
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