Bemiddeling - en Online expositie/shop overeenkomst met verkooprecht
Kunstenaar :
Naam :
Adres :
Postcode en 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:
Postcode en plaats:
Telefoon:
Email:

BooART Kunstbemiddeling V.O.F.
Paul de Graaf
Maarten Lutherweg 83
1185 AL Amstelveen
+31(0)6 41037049
info@booart.nl

hierna te noemen BooART
sluiten hierbij een overeenkomst voor de dienst ONLINE EXPOSEREN, zoals vermeld op booart.nl
Artikel 1. Consignatie
1.

BooART neemt gedurende de duur van deze overeenkomst (artikel 11) kunstwerken zoals genoemd onder artikel 2 in
consignatie.
2. De consignatie van een kunstwerk eindigt automatisch indien het kunstwerk in eigendom wordt overgedragen op grond van
verkoop aan een derde.

Artikel 2. Kunstwerken
1.

De door de kunstenaar in consignatie te geven kunstwerken worden genoemd en beschreven (titel, afmetingen, materiaal,
verkoopprijs en eventueel minimale verkooprijs en oplage) in de door BooART aangeleverde formulieren.
2. Wijzigingen hierop worden schriftelijk doorgegeven en tegen een vergoeding verwerkt.
3. Bij eventuele verkoop door de kunstenaar is de kunstenaar verplicht dit te melden aan BooART.
4. Een kunstwerk blijft eigendom van de kunstenaar totdat deze aan een derde is verkocht.

Artikel 3. Machtiging
1.
2.

De kunstenaar verleent BooART gedurende de looptijd van de consignatieovereenkomst machtiging tot verkoop van de
betreffende kunstwerken.
BooART factureert aan de koper, waarbij BooART als tussenpersoon de verkoopprijs int namens de kunstenaar.

Artikel 4. Verkoop, korting, levering en vergoedingen
1.
2.
3.

Van ieder werk dat op basis van een consignatieovereenkomst door BooART wordt verkocht, ontvangt de kunstenaar het
overeengekomen consignatiebedrag en BooART de commissie ex BTW over het verkochte werk.
BooART zal korting op de verkoopprijs alleen geven met voorafgaande toestemming van de kunstenaar. De korting zal geen
consequenties hebben op het overeengekomen consignatiebedrag.
Bij verkoop is de kunstenaar verantwoordelijk voor de levering van het kunstwerk aan de koper. Uiteraard kan er gebruik
gemaakt worden van expertise en partners van BooART.
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4.

5.

De vergoeding van de kunstenaar aan BooART zijn als volgt en excl. BTW:
- Eenmalige administratieve vergoeding voor de dienst: EUR 35, - Commissie bij verkoop door BooART: 30% van de volledige verkoopprijs
De kunstenaar kan aan het begin van elk contractjaar eenmaal nieuwe kunstwerken en informatie aanleveren. Voor
tussentijdse wijzigingen gelden de volgende vergoedingen:
- Bij verwijdering van een kunstwerk: 2% van de volledige verkoopprijs
- Voor tekstuele wijzigingen: EUR 10, -

Artikel 5. Specificatie en afrekening
1.

Binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het verkoopbedrag zal BooART het aan de kunstenaar verschuldigde bedrag
overmaken.

Artikel 6. Verzekering van beschikbaarheid
Aangezien het hier online exposeren betreft zullen de kunstwerken fysiek niet bij BooART worden ondergebracht. De kunstenaar
is volledig verantwoordelijk voor de fysieke werken. Bij eventuele verkoop door de kunstenaar is deze verplicht dit te

melden om het betreffende werk uit de shop te laten verwijderen. Er kan dan een nieuw werk voor in de plaats
aangeleverd worden.
Artikel 7. Promotie
1.
2.
3.
4.

BooART draagt mede zorg voor verkoopbevordering en publiciteit middels de social media kanalen en zorgt ervoor dat de
kunstenaar deze ook via de social media kanalen kan verspreiden.
BooART mag de naam van de kunstenaar en de afbeelding en details van het kunstwerk gebruiken voor promotie- en
publicatiedoeleinden.
BooART verzorgt de publiciteit ten behoeve van een expositie naar eigen inzicht.
BooART bemiddelt bij eventuele verkoop.

Artikel 8. Rechten
1.
2.
3.

De kunstenaar behoudt met het sluiten van de consignatieovereenkomst de volledige auteursrechten op zijn kunstwerken.
De kunstenaar verklaart met het ondertekenen van de consignatieovereenkomst dat het werk door hem zelf vervaardigd is
en in zijn bezit is en dat derden geen rechten op het kunstwerk hebben.
De kunstenaar vrijwaart BooART van claims van derden op het kunstwerk.

Artikel 9. Tussentijdse beëindiging
1.

Beide partijen kunnen de overeenkomst beëindigen door middel van schriftelijke opzegging, met inachtneming van een
opzegtermijn van ten minste 30 dagen voor het verstrijken van het contract jaar.

Artikel 10. Wijziging van de algemene voorwaarden
1.
2.
3.
4.

BooART behoudt zicht het recht voor deze consignatie en expositievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande versies vervallen.
Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van BooART.
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van een consignatieovereenkomst.

Artikel 11. Duur van de consignatie
1.
2.

De consignatie is van kracht vanaf de datum dat de shop online gaat.
De duur van de overeenkomst is 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd.

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

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

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