Stichting Kunst bij Karel
Voorwaarden voor expositie
Wilt u ook eens exposeren in Galerie Kunst bij Karel?
Als u zich kunt vinden in onze onderstaande voorwaarden, dan kunt u met ons
contact opnemen door uw gegevens, zoals naam, telefoonnummer, website
e.d. samen met een aantal foto’s van uw werk naar ons te mailen.
Uw gegevens worden voorgelegd aan een ballotagecommissie. U wordt
benaderd om nader kennis te komen maken indien wij uw werk vinden passen
in onze Galerie.
Bij acceptatie wordt het volgende consignatiecontract opgemaakt en
ondertekend door de Galeriehouder en door de kunstenaar:

Consignatie contract met verkooprecht
Stichting Kunst bij Karel
Langendijk 88
4201 CJ Gorinchem
KvK nr: 70332428

De galeriehouder en de kunstenaar komen overeen dat de galeriehouder
kunst en kunstnijverheidsproducten die in eigendom toebehoren aan de
kunstenaar in consignatie neemt met als doel beheer en verkoop onder de
volgende voorwaarden:

Stichting Kunst bij Karel
1. Het doel of wel de ambitie van Stichting Kunst bij Karel is het tonen van
uitingen omtrent de (beeldende) kunst, doormiddel van het bieden van een
laagdrempelig podium voor (amateur) Kunstenaars.
2. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van exposities
waarin zowel talentvolle amateur als de gesettelde (professionele) kunstenaar
de mogelijkheid geboden wordt zijn/haar kunstuitingen te laten zien aan een
wat breder publiek.
3. De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
Om dit doel te bereiken beheert de Stichting een galerie met een open podium voor
kunstenaars die hun werk willen exposeren met de mogelijkheid tot verkoop.
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Kunstenaars

Kunstenaars kunnen exposeren in de Galerie voor een van te voren bepaalde periode.
Meestal loopt dit gelijk met een kwartaal. Zij betalen maandelijks een bijdrage in de
kosten. Dit bedrag is € 40,- per maand (tarief januari 2019) Tarief wijzigingen worden
tenminste 3 maanden van te voren aangekondigd. Deze factuur zal de kunstenaar in
het begin van deze periode ontvangen. Extra kosten gemaakt ten behoeve van
bijvoorbeeld promotie en presentatie worden in overleg met de betreffende exposant
bepaald en in rekening gebracht.
De kunstenaar zal een door de galeriehouder aangeleverde verkoopmap vullen met
een biografie en foto’s van kunstwerken welke hij/zij ter verkoop heeft om zo een
portfolio ter inzage in de galerie te leggen. Een eigen fotoboek aanleveren is ook
mogelijk. De kunstenaar krijgt een vermelding op de website van Kunst bij Karel met
een link naar de eigen website.
Van de kunstenaars wordt verwacht dat hij/zij tenminste 3 dagdelen per maand
tijdens de openingstijden van de galerie aanwezig zal zijn. Dit zal volgens een rooster
ingedeeld worden. Een dagdeel is van 11.00 tot 14.00 uur of van 14.00 tot 17.00 uur.
Na afloop van de expositieperiode van drie maanden zal, deze overeenkomst
ontbonden worden, tenzij de kunstenaar en de galeriehouder beslissen dat de
expositie verlengd wordt voor een nader te bepalen periode.

Kunstwerken
De galeriehouder maakt een keuze uit de kunstwerken op basis van verkoopbaarheid
en passend in de collectie. De kunstwerken worden geregistreerd op een
consignatieformulier met vermelding van titels en prijzen. Dit formulier wordt door de
galeriehouder en de kunstenaar ondertekend. De kunstwerken blijven, tot het
moment van betaling aan de kunstenaar, eigendom van de kunstenaar. De
galeriehouder handelt namens en in opdracht van de kunstenaar. De galeriehouder
bepaalt de locatie die de kunstenaar ter beschikking krijgt in de Galerie. De
prijskaarten worden door de galeriehouder gemaakt.

Prijsbepaling

De haalbare verkoopprijs wordt in overleg tussen de galeriehouder en kunstenaar
vastgesteld. Deze prijs mag niet te veel afwijken van de prijs die de kunstenaar elders
voor het kunstwerk vraagt. De galerie ontvangt bij verkoop van een kunstwerk 30%
van de uiteindelijke verkoopprijs als commissie. Wil een klant rechtstreeks van de
kunstenaar een werk aankopen dat bij Kunst bij Karel in de galerie staat, dan dient de
kunstenaar de klant door te verwijzen naar de galeriehouder. Het werk wordt dus niet
eerst terug gevraagd om vervolgens aan de klant te verkopen. Als een klant een
kunstwerk wil aankopen die in de portfolio van de klant vermeld staat, zal de
galeriehouder het kunstwerk opvragen bij de kunstenaar en het aanbieden aan de
klant. Bij verkoop geldt de volledige commissie. Bij bemiddeling verrekend de
kunstenaar zelf de BTW met de fiscus. De Stichting Kunst bij Karel is vrijgesteld van
BTW.
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Betaling

De maandelijkse bijdrage voor exposeren in de galerie moeten voor het begin van de
nieuwe maand worden overgemaakt op de bankrekening van de Stichting
NL07 ABNA 0812 189 485
Bij verkoop van een kunstwerk zal de betaling van het kunstwerk zo
spoedig mogelijk, doch binnen een week, plaatsvinden aan de kunstenaar onder
aftrek van de afgesproken commissie en eventuele openstaande facturen.

Verzekering

Vervoer van en naar de Galerie is voor verantwoording van de kunstenaar. In de
Galerie zijn de kunstwerken niet verzekerd. Deelname/expositie geschiedt dus geheel
voor risico van de kunstenaar. De galeriehouder is niet aansprakelijk voor schade aan
het kunstwerk die ontstaan is als gevolg van verborgen gebreken en
constructiefouten.

Huisregels

Als een kunstenaar dat wil mag er “gewerkt “ worden in de Galerie. Dit mag alleen in
de atelier/kantoorruimte. Alle materialen moeten worden meegenomen en/of
opgeruimd en de atelierruimte moet schoon en netjes worden achtergelaten. Schade
veroorzaakt door de kunstenaar aan het pand en/of vloeren, wanden of plafond
worden verhaald op de kunstenaar. Als de kunstenaar aanwezig is geweest, dan zal
hij/zij de keuken, toilet en Galerieruimte netjes en opgeruimd achterlaten.
Als de kunstenaar ingedeeld is volgens het rooster om aanwezig te zijn in de Galerie
en hij/zij is die dag door omstandigheden verhinderd, dan zal de kunstenaar zelf
zorgen voor vervanging. Via inzetrooster.nl kan dat eenvoudig geregeld worden. De
kunstenaar ontvangt een link naar Inzetrooster.nl

Wij zijn benieuwd naar uw werk en zien uw email graag tegemoet!
Galerie Kunst bij Karel

Sylvia Melssen – Lida Janzen
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