Guido Gezellelaan 387
4624 GL Bergen op Zoom

Overeenkomst
Vanaf 16 februari 2019 tot en met 10 juni 2019 vindt in museum het Markiezenhof in Bergen op Zoom de tentoonstelling “Lage
Landen, schatten uit het Rijks” plaats.
De stichting Arsis Kunst en Sociëteit West-Brabant (hierna steeds genoemd: Arsis) organiseert in samenwerking met het
Markiezenhof een bij die tentoonstelling aansluitende, eigen expositie van werken van hedendaagse kunstenaars. Die eigen
expositie vindt deels in het Markiezenhof, deels op andere plaatsen in Bergen op Zoom plaats.
Met het oog op deelname aan die eigen expositie van Arsis heeft:
Naam en adres
kunstenaar

KLEINE FOTO
KUNSTWERK

het werk/de werken

Titel kunstwerk

(Herhalend voor elk kunstwerk)

voor de duur van de expositie bij Arsis (in bruikleen) afgegeven en is/zijn dit werk/deze werken door Arsis aangenomen. Een
foto/foto’s van dit werk/deze werken is onderdeel van deze overeenkomst.
Daarbij zijn de volgende afspraken gemaakt:
1. Arsis zal het werk/de werken opnemen in haar expositie. Daarbij is Arsis vrij om te bepalen waar, hoe en in welke verbanden
het werk/de werken wordt/worden tentoongesteld. Waar voor dit gebruik kosten moeten worden gemaakt, zal Arsis die
dragen. Arsis zal het werk/de werken niet tentoonstellen buiten het verband van de eigen, bij de tentoonstelling “Lage landen,
schatten uit het Rijks” aansluitende, expositie.
2. Arsis zal gedurende de periode van bruikleen zorgvuldig met het werk/de werken omgaan. De kunstenaar kan het werk/de
werken niet eerder dan na afloop van de bruikleenperiode terugvragen. Arsis accepteert geen aansprakelijkheid voor diefstal,
verlies, beschadiging of waardevermindering van het werk/de werken, op welke wijze dan ook ontstaan.
3. De kunstenaar geeft Arsis uitdrukkelijk het recht om foto’s van het werk/de werken en de daarbij aangeleverde informatie
over werk(en) en de kunstenaar te gebruiken in haar publicaties en overige uitingen naar buiten over haar expositie. Tevens
geeft de kunstenaar toestemming voor opname van zijn gegevens, beelden van het kunstwerk etc. in een database ten behoeve
van deze expositie.

Namens Arsis,
Maarten van 't Hof
Voorzitter

getekend te
Bergen op Zoom op 30-12-2018

De kunstenaar
Naam
Kunstenaar
Afdruk handtekening

