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Deelname aan een expositie in K26 is mogelijk op uitnodiging van de expositiecom

missie van de Stichting Kunst 

ting stelt in voorkomend geval haar

be-horende faciliteiten (licht, v

tentoon-gestelde werk kan een portfoliomap ter inzage worden gelegd.  

gastkunstenaar stelt de Stichting

gastkunstenaars zorgen zelf voor enveloppen en porto

 

Tenzij anders overeengekomen betreft het een expos

weken op de standaardopeningstijden van K26

dienen gedurende deze periode aanwezig te blijven.

 

De kosten van de opening, te weten 

gedragen door de gastkunstenaars.

wensen - zoals bloemen, sprekers of 

van de betreffende gastkunstenaar

om deze extra faciliteiten ter beschikking te stellen.

 

De Stichting zorgt tijdens de openingstijden 

surveillance en voert overigens een adequaat sl

protocol wordt op  verzoek 

als rechtspersoon, noch een van haar bestuursleden, medewerkers, of vrijwilligers 

geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor 

andere vormen van waardevermindering van d

Desgewenst dient de gastkunstenaar

door haar/hem in K26 geëxposeerde werken

 

Verkoop van een werk

gastkunstenaar zelf. De 

expositiecommissie te melden indien hij/zij 

Standaardovereenkomst conform bestuursbesluit van 22 september 2014 

                                                                                                                         

voor deelname van gastkunstenaars aan K26 exposities     

Deelname aan een expositie in K26 is mogelijk op uitnodiging van de expositiecom

van de Stichting Kunst en Cultuur Oss, hierna te noemen de Stichting

ting stelt in voorkomend geval haar ruimte K26 ter beschikking, inclusief alle daarbij 

horende faciliteiten (licht, verwarming, beheer) en ‘free publicity’.

gestelde werk kan een portfoliomap ter inzage worden gelegd.  

stelt de Stichting 50 uitnodigingen voor de opening ter beschikking

zorgen zelf voor enveloppen en porto. 

Tenzij anders overeengekomen betreft het een expositieperiode voor de duur 

openingstijden van K26 (zie de website van K26)

dienen gedurende deze periode aanwezig te blijven. 

, te weten € 150,= excl. btw voor drank, hapjes,

gedragen door de gastkunstenaars. Indien de gastkunstenaar

bloemen, sprekers of andere activiteiten - komen deze 

gastkunstenaars. De Stichting is bereid kosteloos te bemiddelen 

eze extra faciliteiten ter beschikking te stellen. 

De Stichting zorgt tijdens de openingstijden voorts kosteloos voor 

surveillance en voert overigens een adequaat sleutelbeheer conform protocol

verzoek ter beschikking gesteld. Niettemin kan de 

een van haar bestuursleden, medewerkers, of vrijwilligers 

geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor beschadiging, teloorgang, diefstal of 

andere vormen van waardevermindering van de tentoongestelde werken

gastkunstenaar zelf zorg te dragen voor de verzekering

hem in K26 geëxposeerde werken.   

van een werk kan alleen wordt verzorgd door de 

De gastkunstenaar aanvaard de verplichting de 

expositiecommissie te melden indien hij/zij n.a.v. een expositie in K26 

                                                                                                                          

Deelname aan een expositie in K26 is mogelijk op uitnodiging van de expositiecom-

Oss, hierna te noemen de Stichting. De Stich-

inclusief alle daarbij 

) en ‘free publicity’. Naast het 

gestelde werk kan een portfoliomap ter inzage worden gelegd.  Per 

opening ter beschikking. De 

voor de duur van 6 

(zie de website van K26). Kunstwerken 

, hapjes, e.d. worden 

gastkunstenaars extra faciliteiten 

deze voor rekening 

bereid kosteloos te bemiddelen 

kosteloos voor adequate 

conform protocol. Dit 

kan de Stichting - noch 

een van haar bestuursleden, medewerkers, of vrijwilligers - 

diging, teloorgang, diefstal of 

e tentoongestelde werken. 

voor de verzekering van de 

door de betreffende 

aanvaard de verplichting de 

in K26 een of meerdere 
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werken heeft verkocht.  Hij/zij stemt er tevens mee in dat bij verkoop van een werk 

n.a.v. een expositie in K26 de Stichting haar/hem zal factureren voor 20% van de 

verkoopprijs excl. btw als bijdrage in het beheerskosten van de tentoonstellingsruimte 

K26.  

 

 

 

Voor akkoord: 

    

 

Oss, ……….. 20… 

 

 

De gastkunstenaar:     de Stichting Kunst en Cultuur Oss: 

 

Naam:      Naam: 

         

Adres:       Functie 

 

Email:        Handtekening: 

 

Tel.: 

 

Handtekening: 

 

 

 

 


