Actievoorwaarden behorend bij de actie
Amateur Kunstenaar in de Spotlight
Alles voor Kunst heeft een actie opgezet met als titel: Amateur Kunstenaar in de Spotlight.
Het idee hierachter is dat we door deze actie nieuwe kunstenaars zullen ontdekken, deze
een opstapje te kunnen geven door het onder de aandacht brengen bij ons sociale netwerk
en eventueel verkoop van het werk aan een liefhebber.
Wat houdt de actie in:
Om de twee maanden wordt op de 1e dag van de maand een nieuw thema gelanceerd.
We dagen kunstenaars uit om van dit thema een beeld te schilderen, fotograferen,
mozaïeken, vilten, kleien, boetseren, naaien of door iedere andere kunstzinnige vorm
hieraan uiting te geven.
Dit werk hoeft niet speciaal voor de actie gemaakt te zijn, je mag ook werk inzenden wat je al
eerder hebt gemaakt, maar het moet wel bij het thema passen.
Voor wie is deze actie?
Amateur kunstenaars uit heel Nederland van alle leeftijden mogen meedoen. Jongeren
onder de 18 jaar dienen te worden vertegenwoordigd door een ouder / verzorger.
Wat kan ik winnen?
De prijswinnaars mogen een maand lang het winnende werk in de etalage van Alles voor
Kunst exposeren. Er zal één winnaar gekozen worden per thema. Daarbij wordt het werk én
de kunstenaar onder de aandacht gebracht van ons sociale netwerk en klantenbestand via
o.a. (social) media en de website.
Er is geen geldprijs verbonden aan de actie.
Het is echter wel mogelijk om het werk te verkopen aan een liefhebber waarbij Alles voor
Kunst 25% provisie bemiddeling (ex btw) verrekent op het werk. Met bruto-verkoopprijs wordt
in deze voorwaarden bedoeld de door de kunstenaar gestelde verkoopprijs van het
kunstwerk inclusief eventueel door de kunstenaar verschuldigde BTW. De netto verkoopprijs
is de verkoopprijs exclusief de eventueel verschuldigde BTW.
Winnaars zijn naderhand uitgesloten van de actie (je kunt maar 1x winnen)
Hoe kan ik meedoen aan deze actie?
- Je mag met ieder 2-maandelijks thema meedoen.
- Je mag per thema één kunstwerk insturen. Dit doe je door middel van een foto van het
werk, dus niet het originele werk zelf. Deze foto stuur je op .jpg formaat (max 5 mb per foto).
Je mag maximaal 3 foto's van éénzelfde kunstwerk inzenden.
Deze foto’s mogen gewoon met je mobiel gemaakt zijn, we kijken niet naar de kwaliteit van
de foto maar je werk moet wel goed zichtbaar zijn!
- Deze foto's mail je door aan marketing@allesvoorkunst.nl onder vermelding van je
Naam, Telefoonnummer en Mailadres.
Let op: reacties op onze social media vinden we leuk, maar deze tellen niet officieel mee als
inzending.
- Inzenden kan uiterlijk op dag 14 van de maand. Werken die na deze datum worden
ingeleverd zijn uitgesloten van de wedstrijd.
- Door je werk in te zenden ga je automatisch akkoord met deze actievoorwaarden. Deze
actievoorwaarden staan na te lezen op onze website www.allesvoorkunst.nl.
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Wat gebeurt er na mijn inzending?
Je inzending zal worden beoordeeld door de jury. Deze jury bestaat uit de volgende
personen: Alexandra Groeneveld, Toos Witte, Grete Vika, Pauline Breijer, Jan herman Witte
en Jon Morré.
Alles voor Kunst zal na het bepalen van de winnaar op of rond dag 17 van de maand contact
opnemen.
Uiterlijk op de 24e van de maand zal het originele kunstwerk door de winnaar of een
vertegenwoordiger worden ingeleverd op de locatie, tenzij anders overeengekomen.
Let op: Indien het inleveren niet lukt vóór de afgesproken datum, ongeacht de reden, is de
jury gerechtigd een andere winnaar toe te wijzen.
Discussie over de uitslag is uitgesloten en hierover kan niet worden gecorrespondeerd
Aanvullende Voorwaarden waaronder Alles voor Kunst BV kunstwerken van
kunstenaars ter verkoop in consignatie neemt.
1. Alles voor Kunst, gevestigd op Rijksstraatweg 30, 3221 KA te Hellevoetsluis,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door, bestuurslid Alexandra Groeneveld-Witte
Btw-nummer: NL 8037.61.995.B01
KvK-nummer: 41131395
IBAN: NL71INGB0006065510
hierna te noemen: “Alles voor Kunst”,
en
2. De kunstenaar die als winnaar is gekozen uit de inzendingen van de deelnemers aan de
actie ‘Amateur kunstenaar in de Spotlight’, hierna te noemen: “de kunstenaar”,
KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:
1. Voorwerp van de overeenkomst en begripsbepalingen
1.1.
Alles voor Kunst bemiddelt bij verkoop aan derden van kunstwerken die door de betrokken
kunstenaar aan Alles voor Kunst in consignatie zijn aangeboden.
1.2
Alles voor Kunst en de kunstenaar sluiten daartoe een consignatieovereenkomst, die tevens
geldt als bemiddelingsovereenkomst. Op deze consignatieovereenkomst zijn de onderhavige
voorwaarden onlosmakelijk van toepassing.
1.3
Met bruto-verkoopprijs wordt in deze voorwaarden bedoeld de door de kunstenaar gestelde
verkoopprijs van het kunstwerk inclusief eventueel door de kunstenaar verschuldigde BTW.
De netto verkoopprijs is de verkoopprijs exclusief de eventueel verschuldigde BTW.
2. Verhuur, verkoop en consignatie van kunstwerken.
2.1
Door middel van ondertekening van de consignatieovereenkomst contract geeft de
kunstenaar aan Alles voor Kunst onvoorwaardelijk opdracht om de in de
consignatieovereenkomst contract omschreven kunstwerken aan derden te verkopen
overeenkomstig de voorwaarden zoals hier vermeld.
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2.2
De voorwaarden voor de consignatieovereenkomst contract gaan in, wanneer de
kunstwerken van de kunstenaar door Alles voor Kunst ontvangen zijn en aan de kunstenaar
schriftelijk de ontvangst van de kunstwerken bij Alles voor Kunst is bevestigd.
2.3
De consignatieovereenkomst contract is geldig tot en met de datum dat het werk in de
etalage getoond staat, tenzij anders overeengekomen.
2.4
De consignatieovereenkomst eindigt bij:
a. verkoop van het kunstwerk;
b. curatele, onderbewindstelling, faillissement of surséance van betaling van de kunstenaar
en/of Alles voor Kunst;
c. overlijden van de kunstenaar;
ingeval als genoemd onder b zullen de kunstwerken aan de rechthebbenden ter beschikking
worden gesteld; in het geval als bedoeld onder c zullen de kunstwerken aan de erven van de
kunstenaar ter beschikking worden gesteld.
Met de hierboven genoemde rechthebbenden en/of erfgenamen kunnen afspraken worden
gemaakt omtrent de continuering van de consignatieovereenkomst door de Alles voor Kunst.
2.5
Alles voor Kunst en de kunstenaar komen uitdrukkelijk overeen dat Alles voor Kunst voor de
in consignatie genomen kunstwerken geen vergoeding verschuldigd is.
2.6
Er worden geen kosten berekend aan de kunstenaar, voor de kunstwerken die in consignatie
zijn bij Alles voor Kunst.

3. Naamsvermelding, vervoer en verzekering
3.1
De kunstenaar dient op alle kunstwerken die aan Alles voor Kunst worden aangeboden,
diens naam te vermelden als mede de titel, de techniek, de afmetingen en eventuele oplage
van het werk.
Het werk is door kunstenaar voorzien van een ophangdraad of deugdelijke ondersteuning.
Alles voor Kunst maakt in tweevoud een consignatielijst op, waarin de in consignatie
gegeven kunstwerken worden gespecificeerd. Eén kopie van de lijst wordt door Alles voor
Kunst aan de kunstenaar overgelegd en wordt als een apart aanhangsel toegevoegd aan dit
contract.
3.2
Vervoer en verzending van kunstwerken door of aan de kunstenaar van en/of naar Alles voor
Kunst is voor rekening en risico van de kunstenaar.
3.3
Alles voor Kunst heeft voor de in consignatie genomen kunstwerken een deugdelijke en
doorlopende verzekering afgesloten ter dekking van schade als gevolg van brand,
waterschade, diefstal en/of beschadiging van de kunstwerken. De verzekering geldt zowel
voor kunstwerken die zich bij Alles voor Kunst bevinden. De kunstenaar staat zelf in voor
verborgen gebreken als slechte verlijming, gietgallen, ondeugdelijk materiaal e.d. Alles voor
Kunst heeft bovendien een deugdelijke transportverzekering afgesloten voor vervoer van de
kunstwerken van en naar derden.
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3.4
Alles voor Kunst beperkt zijn aansprakelijkheid en daaruit voortvloeiende verplichting tot
schadevergoeding en/of kosten van herstel van kunstwerken tot het bedrag waarvoor de
verzekering dekking verleent met een maximumuitkering gelijk aan de netto verkoopprijs van
de kunstwerken minus 25% commissie.
3.5
Voornoemde verzekering eindigt bij verkoop van het kunstwerk dan wel twee maanden na
bericht van de beëindiging van het consignatieovereenkomst contract. Alles voor Kunst stelt
de kunstenaar schriftelijk in kennis van beëindiging van het consignatieovereenkomst
contract en stelt daarbij de kunstenaar gedurende een periode van twee maanden in de
gelegenheid het kunstwerk of de kunstwerken bij Alles voor Kunst op te halen. Na afloop van
deze periode zijn de kunstwerken niet meer via Alles voor Kunst verzekerd en aanvaardt
Alles voor Kunst voor eventuele schade geen enkele aansprakelijkheid. Indien de kunstenaar
niet tijdig voor het terughalen van de kunstwerken zorg draagt of opdracht geeft aan Alles
voor Kunst de kunstwerken naar de kunstenaar te verzenden, aanvaardt Alles voor Kunst
geen aansprakelijkheid voor vermissing of schade. Partijen komen overeen dat Alles voor
Kunst het eigendom verwerft van kunstwerken die niet binnen één jaar na beëindiging van
de consignatieovereenkomst door de kunstenaar zijn opgehaald of waarvoor geen verzoek
tot verzending is gedaan.
4. Verkoop
4.1
De kunstenaar is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de afdracht van zijn of haar BTW.
4.2
Bij verkoop van een kunstwerk ontvangt Alles voor Kunst 25% commissie (exclusief BTW)
over de bruto verkoopprijs.
4.3
Indien de kunstenaar werk van uit zijn of haar atelier verkoopt aan leners van Alles voor
Kunst die hun spaartegoed ten behoeve van de aankoop willen gebruiken. Ontvangt Alles
voor Kunst 25% commissie (exclusief BTW) over de bruto verkoopprijs.
4.4
Wanneer de kunstenaar een opdracht krijgt via Alles voor Kunst, waarbij Alles voor Kunst de
opdracht nauwkeurig omschrijft en schriftelijk bevestigt en de begeleiding van en de
facturatie aan de klant verzorgt, ontvangt Alles voor Kunst 25% bemiddelingsprovisie over de
verkoopprijs van de opdracht.
4.5
Wijziging van de verkoopprijs door de kunstenaar is alleen mogelijk als dit schriftelijk
aangezegd wordt aan Alles voor Kunst.
4.6
De in consignatie zijnde kunstwerken van de kunstenaar, zijn en blijven het
onvervreemdbaar eigendom van de kunstenaar, totdat ze verkocht en betaald zijn.
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5. Digitaal documentatiesysteem; beeldrechten; volg- en leenrecht
5.1
Aan beeldmateriaal van de kunstenaar dat gebruikt wordt voor uitnodigingen, uitingen op de
website, internet en andere uitingen ter promotie van de kunstenaar, kan geen beeldrecht
worden ontleend. De kunstenaar ziet ten opzichte van Alles voor Kunst af van eventuele
aanspraken ter zake beeldrechten, volg- en leenrechten en vrijwaart Alles voor Kunst voor
eventuele aanspraken ter zake door derden. Indien de kunstenaar zijn beeldrechten heeft
overgedragen aan de Stichting Leenrecht, dient hij/zij dit vooraf schriftelijk bij Alles voor
Kunst te melden.
5.2
De kunstenaar behoudt ook na verkoop de volledige beeldrechten op zijn/haar kunstwerken.
6. Nadere condities
Alles voor Kunst is bevoegd aan deze consignatievoorwaarden voor de kunstenaar nadere
condities toe te voegen, die als aparte bijlage aan deze consignatievoorwaarden kunnen
worden gehecht en daarvan vervolgens onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
7. Geschillenregeling
7.1 Bij eventuele geschillen tussen Alles voor Kunst en de kunstenaar over de uitvoering van
de consignatieovereenkomst, zullen partijen eerst in goed overleg een schikking beproeven
alvorens de betreffende kwestie aan de rechter voor te leggen. Indien een schikking tussen
partijen niet mogelijk blijkt, is ieder der partijen bevoegd de zaak aan de daartoe bevoegde
rechter voor te leggen.
7.2
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
8. Slotbepaling
8.1 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk
tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
8.2
Door deelname aan de actie middels het inzenden van de foto’s van het kunstwerk, bevestigt
de deelnemer zowel op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met alle hierin vermelde
actievoorwaarden. Een handtekening voor akkoord is hierdoor niet vereist.
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