Bemiddeling designer/artiest
Kunstenaar :
Naam :
Adres :
PC Plaats :
Telefoon :
Email :
Website :
Bank/giro nr. :
T.n.v. :
Btw-plichtig : ja / nee
Btw nr. :
hierna te noemen designer/artiest
en
BooART:
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
Adres:
PC Plaats:
Telefoon:
Email:

Coöperatie BooART Kunstbemiddeling U.A.
Paul de Graaf
Maarten Lutherweg 83
1185 AL Amstelveen
+31(0)6 41037049
info@booart.nl

hierna te noemen BooART
komen overeen dat BooART namens designer/artiest een digitaal platform biedt en haar
social media platforms gebruikt om zijn/haar objecten performances onder de aandacht van
prospecten te brengen.
1.

5.

Duur van de overeenkomst
BooART en designer/artiest sluiten hierbij een expositieovereenkomst die tevens
geldt als bemiddelingsovereenkomst voor 1 jaar. Beide partijen kunnen deze
overeenkomst beëindigen door middel van schriftelijke opzegging, met inachtneming
van een opzegtermijn van ten minste 30 dagen.
Kosten en keuzes voor het digitale platform
☒ Persoonlijke pagina op booart.nl incl. één jaar lidmaatschap
incl. biografie, 1 persoonlijke foto, 1 logo en
4 product-/overzichtfoto’s of 4 video’s
promotie via social media
na één jaar maandelijks opzegbaar
automatische verlening per jaar (EUR 10, - per maand of EUR 100,- per jaar)
Aanvullend op de pagina:

EUR 200, -

-

☐ Etalage (per 10 producten per jaar)
-

incl. 10 gratis mutaties (per product per jaar)

EUR 100, EUR 100, -

EUR 10, -

overige mutaties (per product)
Alle prijzen zijn excl. BTW
Prijswijzigingen voorbehouden, voor actuele prijzen raadpleegt u www.booart.nl

6.
☐
☐
☐
☐

Overige diensten
Fotograferen van de objecten per object (min. 10 stuks)
Professionele promofilm (2 á 3 minuten)
Professionele website in WordPress
Transport

EUR 15, EUR 550, vanaf EUR 750, -

BooART regelt voor u het transport van uw kunstwerken/objecten, voor meer informatie neem
contact op met info@booart.nl
Alle prijzen zijn excl. BTW
Prijswijzigingen voorbehouden, voor actuele prijzen raadpleegt u www.booart.nl

2.

Publiciteit en reclame
BooART zal via haar eigen social media kanalen de designer/artiest promoten en
zorgen dat iedereen op de goede manier wordt gelinkt en makkelijk gevonden kan
worden. BooART mag de naam, het werk van de kunstenaar en afbeeldingen daarvan
gebruiken voor promotie- en publicatiedoeleinden.

3.

Aanleveren van de juiste foto`s en teksten
T.b.v. de persoonlijke pagina zal de designer/artiest zorgen voor:
- een biografie (Nederlands én Engels)
- één persoonlijke foto
- vier product/overzichtfoto’s of vier links naar een eigen youtube/vimeo video
T.b.v. de etalage op de persoonlijke pagina zal de designer/artiest zorgen voor:
- per product een foto met in de bestandsnaam:
[NAAM DESIGNER] [NAAM PRODUCT] [AFMETINGEN] [MATERIAAL] [OPLAGE] [PRIJS] [ETC.]
Bijvoorbeeld: VINCENT VAN GOGH De Zonnebloemen 100x120 Olie op doek EUR 5.000

7.

Afwijkingen en overige afspraken
Afwijkingen van de hier voor opgenomen afspraken en aanvullende afspraken gelden
alleen wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.

In tweevoud overeengekomen en getekend voor akkoord door:
Namens BooART:

De kunstenaar:

Handtekening: …………………………..….
Naam :
Datum :
Plaats :

Handtekening: …………………………..….
Naam :
Datum :
Plaats :

