Bijlage bij uitnodiging kunstenaars

Algemene voorwaarden
Kunstmarkt tafeltennisvereniging Budilia 13 september 2015
INFORMATIE VOOR DE DEELNEMERS
Correspondentie gaat via e-mailadres: organisatie@kunstmarktbudilia.nl
Het gebeuren bestaat uit een presentatie van een veelsoortig aanbod op het gebied van
de beeldende kunst dat voor een breed publiek toegankelijk is.
We benaderen hiervoor kunstenaars die bedreven zijn in: schilderen, keramiek, glas-in-lood, tiffany,
mozaïek, sieraden in zilver en goud, vilt, bronzen sculpturen, houtbewerking enz. en die dit graag
aan anderen laten zien en willen verkopen. We zullen niet uitblinken in
grootte, maar we willen zeker uitblinken in kwaliteit en diversiteit.
Er dienen eigen werken te worden geëxposeerd. Niet toegestaan zijn voor de handel
bestemde serieproducten.
LOCATIE en tijd
Kunstmarkt Budilia vindt plaats in Gemeenschapshuis “de Borgh” op 13 september 2015 vanaf
10:00 tot 16:30 uur te Budel (Dr. Ant. Mathijsenstraat 15, 6021 CK).
DEELNAME
Kunstenaars sturen vóór 15 februari 2015 via e-mail het aanmeldingsformulier met minimaal twee
foto’s van hun werk. De kunstenaars krijgen voor 2 maart 2015 via email een bevestiging van
deelname. De organisatie streeft naar brede diversiteit. Het kan voorkomen dat de organisatie een
keuze moet maken wanneer er genoeg aanbod van een en dezelfde kunstvorm is.
KOSTEN
Deelname bedraagt circa €12,50 per vierkante meter. De deelnemer kan kiezen uit tafels van
verschillende formaten. Zie de tafelcodetabel. De deelnemers krijgen de beschikking over een
tafeloppervlakte van maximaal vier vierkante meter.
De verschuldigde kosten dienen binnen 7 dagen na de ontvangst van de deelnamebevestiging
te worden overgemaakt op rekeningnummer: NL45RABO0109585674 t.n.v. Budilia onder
vermelding van Kunstmarkt 2015. Mocht u vóór 1 september een bericht van verhindering sturen,
dan boeken wij 50% van het door u betaalde bedrag terug.
(Voor buitenlandse betalingen is het ook van belang om de Bankidentificatiecode (BIC) te
kennen: RABONL2U)
VERANTWOORDELIJKHEID
Budilia handelt als intermediair tussen consument en kunstenaar (=deelnemer van “Kunstmarkt
Budilia”) en is daarom niet aansprakelijk voor calamiteiten (zoals ongevallen,
letsel/materieelschade of diefstal) indien deze zich voordoen bij uitvoering van het
evenement.
VERMELDEN WEBSITE
Alle deelnemers worden vermeld op de deelnemerslijst die via de website www.kunstmarktbudilia.nl
toegankelijk is. Deze site blijft minstens een half jaar beschikbaar.
PUBLICITEIT
Aan “Kunstmarkt Budilia” wordt bekendheid gegeven door middel van regionale
weekbladen en flyers. En ook via radio, kabel-TV, social media en relevante websites.
BATEN
Alle baten zijn ten gunste van tafeltennisvereniging Budilia.

PARKEREN
Er is rondom de kunstmarkt voldoende gelegenheid om gratis te parkeren.
PLAATSAANWIJZING en OPBOUW
Door de organisatie wordt een definitieve indeling van “Kunstmarkt Budilia” opgesteld.
Aan de hand daarvan vindt de plaatsaanwijzing plaats. Vanaf 8:30 uur kunt u opbouwen.
Detailinformatie over het reilen en zeilen wordt na de inschijving bekend gemaakt.
SCHILDERIJ OPHANGING
Er zijn in de zaal mogelijkheden om schilderijen op te hangen.
VRAGEN
Heeft u nog vragen dan kunt u deze per email richten aan organisatie@kunstmarktbudilia.nl
t.a.v. Kitty Arets.

Aanmeldingsformulier Kunstmarkt Budilia 2015
Een e-mail naar organisatie@kunstmarktbudilia.nl met de gewenste gegevens is voldoende
NAAM:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------alleen in te vullen als u voor de eerste keer meedoet of als uw gegevens onlangs zijn gewijzigd
ADRES:
Postcode + WOONPLAATS:
TEL.:
EMAIL:
WEBSITE:
SOORT KUNST/MATERIAAL:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gelieve aan te geven over welke tafels u wenst te beschikken door het opgeven van de
productcode zoals genoemd in bijlage 1 bij de uitnodiging.
ALTIJD INVULLEN
TAFELS, Kies één Productcode uit de tabel:

TAFEL-TEGEN-MUUR: JA / NEE, geldt alleen voor productcode P1 of P2.
( u kunt dan niet tussen de tafel en de muur zitten!)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indien u positief reageert op de mail met uitnodiging dan gaat u akkoord met de
voorwaarden.

