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Aanmeldformulier voor exposeren en/of workshops geven bij  

Kunstig ART’s Community 

Naam 

Adres 

Postcode 

woonplaats 

telefoonnummer 

Kruis aan wat van toepassing is: 

       Ik ben beroepskunstenaar. Dit is mijn hoofdverdienste. Ik heb meer dan 5 keer geëxposeerd.  

       Ik ben amateurkunstenaar. Ik heb meer dan 5 keer geëxposeerd. 

       Ik ben hobbyist. 

Exposeren 

Ik wil mij graag aanmelden om te exposeren met_________________________________ 

Heb je staand werk (3D) dan dien je zelf voor sokkels te zorgen. 

 

De kosten voor exposeren bedragen € 16,80 voor 14 dagen per 2 meter muur. 

Ik wil graag voor een periode van _________dagen exposeren . 

Ik wil het liefst van  _____________ tot________________ exposeren. 

Meet & Greet 

Ik wil graag op vrijdag________________________ Meet & Greet doen. 

Ik wil graag op zaterdag_______________________Meet & Greet doen. 
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Workshops geven 

Ik wil graag op _________________________ en/of ______________________ 

van_________________ tot_______________uur een workshop geven over 

_________________________________. 

Bedankt voor je aanmelding. Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen over je aanvraag. 

 

Hieronder staan de voorwaarden vermeld voor exposeren en workshops geven. Door je nu aan te 

melden geef je aan dat je hiermee akkoord gaat. Uiteraard kun je aangeven als je niet mee wilt doen 

met o.a. de kunstuitleen.  

Met h-ART-elijke groeten, 

Sylvia te Braake 
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Voorwaarden voor deelname aan de expositie: 

1. Er mag alleen origineel werk geëxposeerd worden. 
2. De kunstwerken zijn voor alle leeftijden en geloofsovertuigingen geschikt om te zien. 
3. Kunstig ART's Community beoordeeld een kunstwerk vooraf en heeft het recht dit 

(zonder opgaaf van redenen) te weigeren. 
4. De kunstwerken zijn te koop. 
5. Men kan ervoor kiezen om deel te nemen aan de Kunstuitleen van Atelier Kunstig 

ART. 
6. Kunstig ART's Community/Atelier Kunstig ART is nimmer aansprakelijk voor 

diefstal en/of schade aan het kunstwerk, in welke vorm dan ook. 
7. Het kunstwerk is niet verzekerd tegen diefstal of schade door inbraak, evenmin als 

beschadiging door bezoekers of anderen. 
8. De exposant dient, indien gewenst, zelf de kunstwerken te verzekeren. 
9. De vergoeding voor exposeren is €16,80 per 14 dagen voor een stuk muur van 

ongeveer 2 meter. Ruimtelijk werk in overleg. 
10. Er zijn geen sokkels aanwezig. Daar dient de exposant zelf voor te zorgen. 
11. De exposant gaat akkoord met publiciteit door bijv. persberichten en op social media. 
12. Exposant doet minimaal 1 keer mee met een Meet & Greet. Dit is om de bekendheid 

te versterken en men hoort graag het verhaal achter het kunstwerk. 
13. Kunstig ART's Community verzorgt de verkoop van de kunstwerken. 
14. Bij verkoop van een kunstwerk wordt in 2019 19% provisie afgedragen aan Kunstig 

ART's Community. In 2020 wordt dit 20%. 
15. Er mogen flyers en visitekaartjes neergelegd worden. 

Er wordt een aparte Expositieovereenkomst getekend. 

Voorwaarden kennismakingsworkshop: 

1. De workshop heeft een creatieve basis. 
2. Je neemt je eigen materiaal mee. 
3. Je levert de werkplek weer schoon op. 
4. Je bent ruim voor sluitingstijd klaar met de workshop en schoonmaken. 
5. Je kunt de workshop op vrijdag tussen 12.30 - 19.00 uur geven. Op zaterdag tussen 

12.30 - 16.00 uur. 
6. Er wordt een klein bijdrage gerekend voor gebruik van de tafels en voor koffie/thee. 

Voor nu is dat voor een workshop van 3 uur € 27,- voor de tafels en € 1,- per kopje 
koffie of thee. 

 

 


