AVTALE OM DELTAKELSE I UTSTILLING:

Medlemsutstilling for NNBK og NKNN sommeren 2019
Visningssted: Nordnorsk kunstnersenter
Tidsrom: 8. juni – 11. august
Utstillingssted: Nordnorsk kunstnersenters galleri, Torget 20, Svolvær
1. INFORMASJON OM UTSTILLENDE KUNSTNER

FYLL UT
(NB! Alle felt MÅ fylles ut. Signert avtale må være sendt NNKS innen 25. april)
Ditt navn:
Adresse:
Informasjon om kunstverk:
(Kunstverk må være levert hos NNKS senest 18. mai)
Tittel:
Teknikk/format:
Mål:
Forsikringssum for kunstverket du stiller ut:

Salgssum:

Telefonnr:
Epostadresse:
Tittel og teknikk utstilt verk (evt. beskrivelse hvis ikke tittel):
Bankkontonr. for utbetaling av honorar/vederlag og evt. salgsoppgjør:
Personnummer (nødvendig for utbetaling av honorar/vederlag):

Kontaktperson NNKS: Janna Thöle-Juul. e-post: janna@nnks.no
2. FRAKT
Nordnorsk kunstnersenter dekker fraktkostnader én vei (returfrakten)
Utstiller forplikter seg til å bruke transportsikker emballasje som også er egnet for bruk ved
returfrakt. Dette innebærer normalt transportkasser av finerplater eller tilsvarende. Eventuell frakt til
og fra utlandet, inkludert tollavgifter, transportassuranse, innførselstillatelse, og tollklarering er
utstillers ansvar, med mindre annet er avtalt spesielt.

3. FORSIKRING
Visningsstedet forplikter seg til å forsikre utstillingen fra den forlater utstillers atelier, under
utstillingstiden og under returforsendelse. Forsikringen skal omfatte tyveri, skader m.v., og være av
minst samme omfang som Norsk transportforsikringsplan for varer på fulle betingelser.
Utstiller forplikter seg til å sende verksliste med forsikringsverdi til arrangør en uke før utstillingen
forlater kunstnerens atelier.
4. ØKONOMISK GODTGJØRELSE
 Kunstner mottar et utstillingshonorar på kr 1000, Kunstnere mottar et vederlag på kr 545,Vederlaget er jf. NNKS sin avtale med FFF, NK og NBK og beregnes ut fra fast sats for galleri fordelt
likt på antall deltakende kunstnere. Honorar og vederlag utbetales etter at utstillingen er avsluttet,
og senest innen 30 dager, med mindre annet er avtalt. At denne kontrakten er signert og sendt NNKS
er en forutsetning for utbetaling. Vederlaget er godtgjørelse for visning av verkene i
utstillingssammenheng.
Fordeling honorar (for NNKS' statistikker og rapportering):
Grunnhonorar: 1000,-; Verksproduksjon: 0,-; Montering: 0,- Informasjons- og formidlingsrelatert
arbeid 0,- Sum totalt honorar: 1000,-

5. SALG
Ved salg direkte fra utstillingen eller salg formidlet av arrangør, skal provisjonen være 30 % av
salgssummen. Arrangøren har ansvar for innkreving av betaling. Oppgjøret skal sendes utstilleren
senest 30 dager etter at utstillingen er avsluttet. Partene er kjent med bestemmelsene i ovennevnte
lov, om at kjøperen ved offentlig omsetning av bildende kunst i tillegg til kjøpesummen skal betale en
avgift på 5 % til Bildende Kunstneres Hjelpefond.
6. AVTALENS VIRKNING
Avtalen skal holdes av begge parter. Verken arrangør eller utstiller kan frasi seg en utstilling uten at
den annen part samtykker, med mindre sykdom, ulykker, streik/boikott eller andre force majeur
hindrer partene i å holde avtalen. Oppstår det tvist mellom utstiller og utstillingsarrangør av
forståelse om noe punkt i denne avtalen, og enighet ikke nås, legges tvisten fram for Norske
Billledkunstnere til avgjørelse.
Denne kontrakt undertegnes i 2 eksemplarer. Utstiller og arrangør får hvert sitt. Når Nordnorsk
kunstnersenter mottar signert kontrakt, vil kontrakten bli signert hos NNKS og returnert på epost til
kunstneren.
Arrangør Nordnorsk kunstnersenter

Utstillende kunstner

Sted og dato:

Sted og dato:

Signatur: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _

Signatur: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

