Kommisionsaftale
Kunstner:
Adresse:
Mail:
Tlf:

Kontonummer:
Cvr. / Cpr:

Kunstnermoms: Ja / Nej

Nye kunstnere / opdatering af eksisterende kunstnere
For at kunne indregistrere kunst på Galleri LABR, skal du være oprettet i vores system med ovenstående informationer. Der må ikke indleveres værker på galleriet, før du er oprettet i vores system og
modtaget en skriftelig bekræftelse herpå.
Herudover skal vi bruge en skriftelig kunstnerprofil samt et portrætfoto til markedsføring.

Generelle regler for optagelse og indregistrering af kunst på Galleri LABR
1. Kunstneren fremsender fotografisk materiale af værkerne til kunst@gallerilabr.dk. Mailen skal indeholde følgende information: Mål, materiale, titel samt samt prisforslag (vejl. udsalgspris inkl. moms og
kommision)
2. Galleriet vurderer værkerne og fremsender en liste med de værker, som menes egnede i forhold til
galleriets profil. Den endelig salgspris på værkerne aftales i samarbejde.
3. Værkerne indregistreres i galleriets system og der aftales et tidspunkt for indlevering og fotografering. Alle værkerne skal indleveres med ophæng.
NB: Det er ikke muligt at indlevere kunst uden forudgående skriftelig aftale jvf. ovenstående.
Returnering og ombytning af kunst
De værker som galleriet ikke har haft held til at sælge indenfor den givne kommisionsperiode returneres til kunstneren efter aftale. Typisk vil der blive lavet status 1 gang om året eller i forbindelse med
indlevering af ny kunst.
Jeg giver hermed mit samtykke til, at galleriet uden betaling må bruge mine værker på postkort
som sælges i galleriet. Postkortene er tænkt som en markedsføring af både galleri og kunstner.

Dato:
Kunstner:

Dato:
Galleri LABR:
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1. Galleriet påtager sig på kunstnerens vegne, men i eget navn, at sælge de kunstværker som tages i
kommision.
2. Værkerne skal sælges til den pris, som er aftalt imellem kunstneren og galleriet i forbindelse med
indregistreringen. Salgsprisen må ikke ændres uden kunstnerens skriftlige samtykke. Der kan dog
ydes en rabat på max 10 % uden at orientere kunstneren. Denne rabat deles af galleriet og kunstneren.
3. Kunstneren har ret til at få oplyst køberens navn
4. Kunstneren kan kun med galleriets samtykke få de pågældende kommissionsværker tilbage før aftalens ophør - 12 måneder fra indregistreringen. Herefter kan kommisionsaftalen opsiges med 2 mdrs.
varsel. Så længe kommissionsforholdet varer, er kunstneren forpligtet til at afregne overfor galleriet jfr.
§8 med hensyn til salg af værker, som er indregistreret på galleriet uanset, hvor dette salg finder sted.
5. Kunstneren giver galleriet ret til at gengive og offentliggøre fotos af værkerne uden betaling i f.eks.
publikationer, tidsskrifter, Internet, medier m.m. i forbindelse med salg og udstilling.
6. Galleriet hæfter som selvskyldner overfor kunstneren for de aftaler galleriet indgår
på kunstnerens vegne med køberen
7. Galleriet skal tage vare på kunstværkerne og er forpligtet til at forsikre værkerne mod
skader og tyveri indtil kommissionsforholdet ophører, hvis værkerne i øvrigt at indleveret og registreret hos galleriet efter gældende regler. Værker der ikke er registrede hos galleriet dækkes ikke af
galleriet forsikring. I tilfælde af udstilling arrangeret udenfor galleriet, skal galleriet sørge for «søm-tilsøm« transportforsikring mod skader på værkerne.
8. Galleriet er berettiget til provision med 50 % af aftalt købesum inklusiv moms. Galleriets udgifter
skal dækkes af provisionsbeløbet medmindre andet særskilt aftales mellem parterne.
9. Galleriet skal udfærdige en opgørelse over salg til kunstneren senest 14 dage efter, at
kunstværket er solgt, svarende til dagen hvor kundens returret ophører.
Udbetaling til kunstneren skal ske senest 30 dage efter opgørelse af salg. Ved kreditkøb
skal der indgås særskilt skriftlig aftale mellem kommissionær og køber.
10. Kunstneren har ejendomsretten til de enkelte kunstværker, indtil de er solgt af galleriet.
11. Denne aftale medfører ingen indskrænkninger i de rettigheder, som tilkommer kunstneren ifølge
Ophavsretsloven.
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