Bemiddeling - en expositie overeenkomst met verkooprecht
Kunstenaar :
Naam :
Adres :
PC Plaats :
Telefoon :
Email :
Website :
Bank/giro nr. :
T.n.v. :
Btw-plichtig : ja / nee
Btw nr. :
hierna te noemen de kunstenaar
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 de kunstenaar, exposities op variabele locaties zal verzorgen en
bemiddelen bij de verkoop van zijn/haar kunstwerken onder de volgende voorwaarden:
1. Duur van de overeenkomst
BooART en de kunstenaar sluiten hierbij een expositieovereenkomst die tevens geldt als
bemiddelingsovereenkomst. Beide partijen kunnen deze overeenkomst beëindigen door middel van
schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 30 dagen.
2. Consignatie
De in consignatie te geven werken worden onder vermelding van naam, afmeting, oplage en verkoopprijs
opgenomen in een bij deze overeenkomst behorende consignatiebijlage.
3. Expositie, publiciteit en reclame
BooART draagt zorg voor verkoopbevordering en publiciteit, zij is bevoegd om de kunstwerken voor eigen
rekening op locatie en in haar (online) galerie ten behoeve van verkoop te exposeren, waarbij BooART de
vrijheid heeft deze naar eigen inzicht in te richten.
4. Eigendom, verkoop en levering
De in consignatie gegeven werken blijven in eigendom van de kunstenaar totdat het verkocht is en de
betaling daarvoor is gedaan aan BooART. De kunstenaar verleent BooART gedurende de expositie de
exclusieve machtiging tot verkoop van de betreffende kunstwerken. BooART zal met de koper
overeenkomen dat levering plaatsvindt nadat de betaling is gedaan aan BooART.
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5. Verzekering
Gedurende de periode dat het werk in bezit is van BooART blijft de kunstenaar aansprakelijk voor het werk.
De kunstenaar verzekert zich voor de mogelijke gevolgen van die aansprakelijkheid.
6. Specificatie en afrekening
Nadat de koper de betaling voor het werk heeft gedaan, zal BooART binnen 14 dagen een afrekening
maken van verkoopopbrengst en bemiddelingscommissie, en het per saldo aan de kunstenaar toekomende
bedrag aan hem of haar overmaken.
7. Verkoopprijs
BooART zal een kunstwerk slechts verkopen tegen de prijzen zoals vermeld op de consignatielijst. Er zullen
door BooART geen kortingen op de prijs worden verleent zonder voorafgaande schriftelijk toestemming
van de kunstenaar.
8. Verkoop en provisie
Van ieder schilderij dat op basis van deze overeenkomst voortkomend uit deze expositie door BooART,
zowel via de kunstenaar, internet, mail of telefoon, wordt verkocht, ontvangt BooART als vergoeding voor
de door hem verrichte diensten bij elke verkoop 20% van de volledige verkoopprijs (exclusief BTW).
9. Promotie en publiciteit
BooART mag de naam, het werk van de kunstenaar en afbeeldingen daarvan gebruiken voor promotie- en
publicatiedoeleinden.
10. Afwijkingen en overige afspraken
Afwijkingen van de hier voor opgenomen afspraken en aanvullende afspraken gelden alleen wanneer deze
schriftelijk zijn overeengekomen.
11. Kosten per expositie
De kunstenaar zal € 225,= ex BTW in rekening worden gebracht per expositie, waarvoor alle bijkomende
zaken zoals bijv. : het plaatsten op FB en website, het eventueel plaatsen in de webshop en het ophangen
van de werken op de locatie verzorgd zullen worden.
12. Voorwaarde van de aangeleverde objecten.
De kunstenaar dient ervoor te zorgen dat schilderijen of foto`s voorzien zijn van een deugdelijk
ophangsysteem. Wanneer dat niet het geval is zal BooART hiervoor zorg dragen en € 10,= ex BTW per
systeem in rekening brengen bij de kunstenaar.
13. Halen en brengen van objecten.
Indien de kunstenaar zijn of haar werken niet zelf kan of wil brengen kan dit door BooART gedaan worden.
Tot 50 km € 50,= ex BTW, tot 100 km € 75,= ex BTW en daar boven € 100,= ex BTW. Hetzelfde tarief geldt
voor het retourneren.
In tweevoud overeengekomen en getekend voor akkoord door:
Namens BooART:

De kunstenaar:

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

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