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Algemene voorwaarden 

voor expositie en verkoop 

 

Versie 1.0, 7 februari 2022 

Dit document beschrijft de algemene voorwaarden van Studio Veldmuis, Rijksstraatweg 14a te 

Warnsveld, met betrekking tot het exposeren en verkopen van kunstwerken, objecten of producten 

(‘werk’) van creatieve makers en kunstenaars (‘maker’). 

 

1 Dienstverlenende partij 

 

Studio Veldmuis, Adelijne de Vries-Martin 

Rijksstraatweg 14a 

7231 AE Warnsveld 

06-55347006 

adelijne@studioveldmuis.nl 

 

Doelstellingen ten aanzien van het exposeren en verkopen van werken:  

 

- Kunstenaars en andere creatieve geesten, die een duidelijke verbinding hebben met de 

natuur, de gelegenheid te bieden om hun werk te exposeren en te koop aan te bieden in de 

ruimte aan de Rijksstraatweg in Warnsveld 

 

- Studio Veldmuis toegankelijk te maken voor geïnteresseerden door publiek de gelegenheid 

te geven binnen te komen lopen en het werk bekijken 

 

- Kunstenaars elkaar laten ontmoeten en inspireren 

 

- De activiteiten van Studio Veldmuis kenbaar te maken aan een breed publiek. 
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2 Exposeren 

 

2.1 Werk wordt in beginsel geëxposeerd voor een periode van drie maanden, met een 

mogelijkheid tot verlenging. 

 

2.2 De maker is verantwoordelijk voor het, in overleg, bij Studio Veldmuis afleveren en 

weer ophalen van het werk. 

 

2.3 De expositie wordt in overleg met de maker ingericht. 

 

2.4 Het is Studio Veldmuis toegestaan om werk van meerdere makers gelijktijdig te 

exposeren en te koop aan te bieden, alsmede betrokken te zijn bij, of belang hebben in, 

activiteiten die concurrerend zijn aan de activiteiten van de maker. Tijdens de expositie 

periode is het Studio Veldmuis toegestaan eigen activiteiten, zoals workshops of cursussen, 

te organiseren in de studio. 

 

2.5 Het is Studio Veldmuis zonder nadrukkelijke toestemming van de maker niet 

toegestaan het werk te gebruiken voor andere doeleinden, van welke aard dan ook, dan het 

exposeren in de studioruimte op het in artikel 1 genoemde adres. 

 

 

3 Verkoop 

 

3.1 Over alle via Studio Veldmuis verkochte geëxposeerde werken wordt door Studio 

Veldmuis een commissie berekend die in de overeenkomst met de maker wordt vastgelegd. 

Deze commissie is inclusief BTW. Studio Veldmuis heeft geen aanspraak op financiële 

tegemoetkoming anders dan voormelde commissie. 

 

3.2 De maker is alleen commissie verschuldigd bij een geslaagde verkoop waarbij 

gegadigde geen gebruik maakt van het recht om de koopovereenkomst binnen drie dagen te 

ontbinden (onder verwijzing naar artikel 2.2 van Burgerlijk Wetboek 7). 

 

3.3 Het is de maker toegestaan werk middels andere wegen te koop aan te bieden, 

onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het werk voor ten minste dezelfde verkoopprijs 

worden aangeboden. Bij overtreding van deze bepaling is de maker een boete verschuldigd 

ter grootte van de in artikel 3.1 bedoelde commissie. 

 

3.4 Verkoop vindt alleen plaats in de studio op het in artikel 1 genoemde adres. Door 

Studio Veldmuis worden geen werken verzonden en wordt geen online verkoop 

aangeboden. 

 

  



 

Studio Veldmuis - Algemene voorwaarden voor expositie en verkoop 

 
 

 

Pagina 3 | Paraaf Studio Veldmuis:    Paraaf maker: 

 

4 Persoonsgegevens 

 

4.1 De maker stemt ermee in dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer 

aan de koper kunnen worden verstrekt, voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven 

aan de koopovereenkomst ten aanzien van een werk. 

 

5 Communicatie 

 

5.1 De maker zal ervoor zorgdragen dat door Studio Veldmuis per email verzonden 

kennisgevingen tijdig worden gelezen. Studio Veldmuis is niet aansprakelijk voor het niet 

tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, 

ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt. 

 

 

6 Promotie 

 

6.1 De maker neemt tijdig (uiterlijk 3 weken voor aanvang van de expositie) contact op 

om de promotie en het promotiemateriaal af te stemmen. 

 

6.2 De maker levert minimaal één goede foto van het werk en een foto van zichzelf, 

aangevuld met een tekst over de maker en het tentoongestelde werk.  

 

6.3 Er wordt in overleg een affiche gemaakt op A4 formaat, een persbericht opgesteld 

en ingediend, en uitnodigingen verstuurd aan media, belangstellenden en instanties. 

Daarnaast wordt de expositie gepubliceerd op de website en op de sociale media-kanalen 

van Studio Veldmuis. 

 

6.4 De maker gaat er mee akkoord dat de aangeleverde afbeeldingen, teksten en 

overige zaken gerelateerd aan de maker of diens werk, kosteloos en zonder beperkingen 

kunnen worden ingezet voor promotionele uitingen op sociale mediakanalen.  

 

6.5 Al het door de maker aangeleverde materiaal mag door Studio Veldmuis 

nadrukkelijk uitsluitend worden gebruikt voor promotionele doeleinden ten gunste van de 

expositie, de maker en Studio Veldmuis. De maker verleent aan Studio Veldmuis 

licentierecht voor dit gebruik. 
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7 Schade 

 

7.1  Het is Studio Veldmuis verplicht zorgvuldig met het aangeleverde werk om te gaan 

zolang het zich in de studio bevindt, en het, voor zover bij machte, te beschermen tegen 

schade of verlies. 

 

7.2 Het is Studio Veldmuis niet verplicht het tentoongestelde werk te verzekeren tegen 

schade, brand of verlies. De maker accepteert dat dit niet van Studio Veldmuis verlangd kan 

worden. 

 

7.3 Studio Veldmuis is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing van het werk of 

schade aan het werk, van welke aard en omvang dan ook, ongeacht de oorzaak. 

 

 


