Consignatiereglement voor kunstenaars
Algemeen
1. Beeldende kunstenaars werkzaam met een, ter beoordeling van het bestuur, beroepsmatige intentie kunnen op
uitnodiging van de Stichting Kunstuitleen Flevoland (hierna te noemen Art&Leen) een aantal werken ter beschikking
stellen (in-handen-stellen) aan de Kunstuitleen, die de kunstenaar ter verkoop wenst af te staan.
2. Door de ter beschikking stelling van deze werken stemt de kunstenaar in met de bepalingen van dit reglement.
Inzending
3. Art&Leen bepaalt waaraan de inzending van kunstwerken technisch en administratief moet voldoen.
4. Voor het bij Art&Leen ingeleverde werk wordt een ontvangstbewijs uitgereikt waarop het aantal, de aard en de prijs
van de werken (inclusief eventueel verschuldigde BTW) per titel is vastgelegd.
5. Tijdens de beheerperiode is Art&Leen aansprakelijk voor schade, alsmede voor het verloren gaan van het artikel –
tenzij deze schade aantoonbaar is te wijten aan de kunstenaar.
6. De werken worden voorgelegd aan één door Art&Leen ingestelde selectiecommissie die vaststelt welke werken
voor consignatie in aanmerking komen.
Consignatie termijn
7. De consignatietermijn van de werken gaat in op de datum dat de kunstwerken ter beschikking zijn gesteld van
Art&Leen, en de selectiecommissie consignatie heeft goedgekeurd. In principe duurt de consignatieperiode één jaar.
8. Na afloop van het lopende consignatiejaar gaat stilzwijgend een consignatietermijn voor onbepaalde tijd in,
behoudens voor werken waarvan de consignatie door Art&Leen is opgezegd.
9. De consignatie overeenkomst kan door Art&Leen worden opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden.
10. Indien de kunstenaar van één of meer kunstwerken de consignatietermijn niet wenst te verlengen dient de
kunstenaar dit aan Art&Leen mede te delen.
11. Na beëindiging van de consignatietermijn is de kunstenaar verplicht zijn/haar kunstwerken binnen drie maanden
op te halen bij Art&Leen. Blijft de kunstenaar in gebreke, en na schriftelijke ingebrekestelling van Art&Leen, vervalt
het kunstwerk aan Art&Leen.
Verkoop
12. In overleg met de kunstenaar kunnen door Art&Leen kunstwerken in exposities, dan wel verkoopdisplays, tentoon
worden gesteld.
13. Op elk moment tijdens de consignatie termijn kan een kunstwerk door Art&Leen worden verkocht voor de door de
kunstenaar aangegeven verkoopprijs. De BTW die de kunstenaar eventueel moet afdragen wordt geacht te zijn
inbegrepen in de verkoopprijs van het kunstwerk.
14. Bij verkoop wordt 30% van de verkoopprijs als bijdrage in de algemene kosten door Art&Leen bij de kunstenaar in
rekening gebracht. Dit bedrag wordt vermeerderd met de door Art&Leen verschuldigde BTW.
15. De verkoopopbrengst zal door Art&Leen, verminderd met de bijdrage in de algemene kosten als omschreven in
artikel 14, binnen 14 dagen worden overgeschreven op de bankrekening van de kunstenaar.
Uitkering bij onherstelbare schade
16. Bij onherstelbare schade of diefstal van een onder beheer van Art&Leen gesteld kunstwerk keert de
verzekeringsmaatschappij de inkoopwaarde (zijnde 70% van de verkoopwaarde) van het kunstwerk uit.
17. De kunstenaar werkt mee aan het verkrijgen van mogelijke uitkeringen van verzekeringmaatschappijen.
18. Alle uitgekeerde bedragen door de verzekeringmaatschappij zullen door Art&Leen aan de kunstenaar worden
doorgegeven. Na ontvangst van deze uitkeringen zal Art&Leen geen enkele verplichting meer hebben jegens
kunstenaar met betrekking tot deze kunstwerken.
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Overige voorwaarden
19. Wijzigingen van de voorwaarden kunnen door het bestuur voor 1 oktober van enig jaar worden aangebracht en
zijn daarna geldig vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar. Een gewijzigd exemplaar zal worden verstrekt aan
kunstenaars van wie kunstwerken aan cliënten in consignatie zijn verstrekt.
20. In alle gevallen waar deze voorwaarden niet, of niet in voldoende mate voorziet, beslist het bestuur.

Privacy beleid:
Persoonsgegevens worden volgens de AVG wet behandeld (zie: www.artleen.nl/privacy ).

Vastgesteld door het stichtingsbestuur op 19 september 2016.
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