
                                                                                                                         

Inschrijving Oog van Oss

De ondergetekenden: 

naam: 
adres: 
pc/woonplaats: 
e-mail:
telefoonnummer:                               
hierna te noemen de exposant

en

Stichting Kunst en Cultuur Oss 
gevestigd aan de Kruisstraat 26, 5341 HD Oss
hierna te noemen K26

komen het volgende overeen:

De exposant neemt deel met de volgende kunstwerken: 
titel: verkoopprijs €
titel: verkoopprijs €
Voor elk kunstwerk geldt €15,00 inschrijfgeld.

Overboeking van het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer: NL11RABO0146026470 ten 
name van Stichting Kunst en Cultuur Oss, onder vermelding van: deelname Oog van Oss, naam en 
adres van de kunstenaar. 

De kunstwerken moeten voldoen aan de in de bijlage gestelde voorwaarden.

Datum ............................... te Oss /                 

Handtekening de exposant Handtekening K26



VOORWAARDEN 

Je deelname is definitief als voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

U kunt zich voor deze kunstwedstrijd inschrijven tot 1 april 2019.  
Het inleveren van de kunstwerken is uitsluitend mogelijk op maandag 8 april tussen 15.00 uur en 19.00 
uur. 

Aanmelding via email wandajanota@K26.nl met vermelding van:

- deelname aan Oog van Oss, met naam, adres, email, telefoonnummer en het aantal kunstwerken  
- per kunstwerk vermelden: naam kunstenaar, titel, techniek en verkoopprijs.

Per deelnemer mogen maximaal 2 kunstwerken worden ingeleverd. Voor elk kunstwerk geldt €15,00 
inschrijfgeld. Er vindt geen restitutie plaats. 

Overboeking van het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer: NL11RABO0146026470      
ten name van Stichting Kunst en Cultuur Oss, onder vermelding van: deelname Oog van Oss 2019, 
naam en adres van de kunstenaar.

Het kunstwerk:

- mag niet groter zijn dan 100 x 100 cm

- moet expositie- / hang-klaar aangeleverd worden

- mag niet eerder in K26 getoond zijn en tevens recent werk

- indien nodig een eigen sokkel meebrengen

- maximaal 20 kg.

De eerste 100 definitief ingeschreven kunstwerken worden geëxposeerd in K26 in de periode van        
11 april tot en met 19 mei 2019.

K26 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade aan de ingeleverde kunstwerken.


