Bemiddelingsovereenkomst Kunstenaar – Atelier Open

Datum ..........
Atelier Open (AO)
Adres ..........
Telefoon ..........
Email ..........
Bank ..........
en
Kunstenaar ..........
Adres ..........
Telefoon ..........
Email ..........
Bank ..........
komen overeen dat AO namens Kunstenaar zal bemiddelen bij de verkoop van de in de bijlage
genoemde werken:
Op deze bemiddeling zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1.

De kunstenaar geeft genoemde werken in consignatie aan AO in bezit tot datum .........., of tot
het eerdere moment dat het werk verkocht en betaald is.

2.

Het genoemde werk blijft eigendom van de kunstenaar totdat het verkocht is en de betaling
daarvoor is gedaan aan AO.

3.

In de Verkoopovereenkomst of Kunstuitleenovereenkomst die AO sluit met de koper van het
werk zal de eigendomsclausule, genoemd onder 2, worden opgenomen. Bovendien zal AO met
de koper overeenkomen dat levering plaatsvindt nadat de volledige betaling is gedaan aan AO.

4.

Gedurende de periode dat het werk in bezit is van AO, en gedurende het transport van het
werk naar de koper, is de galerie aansprakelijk voor schade aan het werk en diefstal daarvan.
AO verzekert zich voor de mogelijke gevolgen van die aansprakelijkheid. Schade als gevolg van
molest en watersnood zijn van deze aansprakelijkheid uitgesloten.

5.

Nadat de Klant de betaling voor het werk heeft gedaan, zal AO binnen twee weken een
afrekening maken van verkoopopbrengst en galeriecommissie, en het per saldo aan de
Kunstenaar toekomende bedrag aan hem of haar overmaken.

6.

De verkoopprijs exclusief omzetbelasting wordt door AO en Kunstenaar vastgesteld op de
bedragen vermeld in de bijlage. Deze bedragen worden verhoogd met 21% omzetbelasting.

7.

De commissie voor bemiddeling die aan de galerie toekomt bedraagt 30% van de onder 6
vastgestelde verkoopprijs exclusief omzetbelasting. De commissie wordt aan de kunstenaar in
rekening gebracht, verhoogd met 21% omzetbelasting. In het geval van werken uit het project
10x10artist.com bedraagt de commissie 50%. Ook hier geldt dat de commissie die aan de
kunstenaar in rekening wordt gebracht, wordt verhoogd met 21% omzetbelasting.

8.

Wanneer het werk wordt verkocht naar het buitenland en/of aan een omzetbelastingplichtige
ondernemer zal AO ervoor zorgen dat de kunstenaar en de koper kunnen voldoen aan de
administratieve verplichtingen bij de afdracht van omzetbelasting, waaronder verstrekking van
btw-id-nummers en vervoersdocumenten.

9.

AO mag de in de bijlage vermelde werken en afbeeldingen daarvan gebruiken voor promotieen publicatiedoeleinden, met verwijzing naar de kunstenaar. In het geval het werken betreft
uit het project 10x10artist.com heeft ook de Klant een beperkt recht op
publicatie/verveelvoudiging van de in de bijlage vermelde werken en afbeeldingen voor
promotie- en publicatiedoeleinden. Zie hiervoor de Algemene Verkoopvoorwaarden
(intellectueel Eigendom)

11.

Overige afspraken:
..........
..........
..........

12.

Afwijkingen van de hiervóór opgenomen afspraken, gelden alléén wanneer die schriftelijk zijn
overeengekomen.

Overeengekomen en getekend:
plaats ..........
datum ..........
Namens AO:

De kunstenaar:

