Expositieruimte
Algemene Voorwaarden
Keramikos bied haar expositieruimte aan voor verhuur voor individuele kunstenaars en groepen.

A. Wilt u exposeren bij Keramikos?
◆◆ Wilt u exposeren bij Keramikos? Stuur een mail naar info@keramikos of kom langs in de winkel.

B. Duur expositie
◆◆ De duur van de expositie is 4 weken. Data in overleg.

C. Openingstijden
◆◆ De expositie is alleen te bezichtigen tijdens openingstijden van de winkel.

D. Huur en betaling
◆◆ De huur van de expositie ruimte bedraagt €350,- Inc BTW
◆◆ De huur dient 14 dagen na ontvangst van de factuur voldaan te zijn.
◆◆ De betaling maakt uw reservering van de ruimte definitief.

E. Opbouw en afbouw expositie
◆◆ Is de verantwoordelijkheid van de huurder/exposant binnen de met Keramikos afgesproken tijdstippen.
◆◆ Aan de wanden en op de vloeren van de expositieruimte mogen geen gaten worden geboord, spijkers en
schroeven gebruikt of enige andere voorzieningen die de expositie ruimte kunnen beschadigen.
◆◆ Werk wat niet opgehaald wordt, wordt niet bewaard door de organisatie van Keramikos.

F. Verkoop van werk
◆◆ Indien je je werk wilt verkopen, dient er een accurate prijslijst aanwezig te zijn. Die overeenkomt met de
benummering of benaming van het werk.
◆◆ De prijslijst dient via de mail, in pdf aangeleverd te worden bij Keramikos. Dit maakt het mogelijk, voor
onze medewerkers, een verkoop te kunnen realiseren.
◆◆ Tekst en informatie over het werk helpen hierbij.
◆◆ Keramikos berekent 20% over verkoop van werk.
◆◆ Is een werk niet beschikbaar voor verkoop, vermeld dit dan bij het betreffende werk.
◆◆ Op onze website wordt uw expositie vermeld.

G. Verzekering en aansprakelijkheid
◆◆ Exposeren is op basis van eigen risico. De geëxposeerde kunstwerken dienen door de exposant zelf te
worden verzekerd.
◆◆ Keramikos is niet aansprakelijk voor schade aan personen en of eigendommen. Evenmin is Keramikos
aansprakelijk voor vermissing van persoonlijke goederen.

H. Annuleren
◆◆ Keramikos behoudt het recht om bij overmacht van bijzondere omstandigheden, die buiten ons toedoen zijn
ontstaan, de expositie te verplaatsen of te annuleren. Vindt de expo geen doorgang, dan vervalt de huur
van de ruimte en zullen we de reeds gedane betalingen voor de expositie ruimte restitueren.

I. Annuleren door exposant/huurder
◆◆ Annulering door exposant is mogelijk tot 4 weken voor expositie. Tot 14 dagen voor aanvang, wordt 50%
in rekening gebracht. Vanaf 14 dagen voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd.
◆◆ Het geen gebruik maken van de ruimte, geeft geen recht op restitutie.

J. Akoord
◆◆ Door inschrijving verklaar je akkoord met de algemene voorwaarden.
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Expositieruimte
Plattegrond
Het formaat van de expositieruimte is 6,90 × 6,70 m.
De sokkels zijn verplaatsbaar en de vitrines niet.
De sokkels hebben verschillende formaten.

Legenda
Vitrine
Sokkel
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