
AANMELDINGSFORMULIER KUNSTENAAR VOOR KUNSTSTUKKEN 101 
 
 
Naam: 
Telefoonnrs:  
E mail adres: 
Website:  
Adres: 
Postcode:                                         Plaats: 
BTW nummer: indien van toepassing 
IBAN nummer:                                 Bic code: 
s 
Biografietekst: 
 
 
 
Workshop: geef aan welke workshop je zou willen/kunnen  geven voor max 10 personen. 
 
 
Voeg kunstwerken toe  en specificeer deze, vermeld uw inkoopprijs en evt verkoopprijs 
(excl. btw) en voeg een foto van het werk toe.   Dit het liefst in 300 dpi, minimaal 150 dpi. 
Bij verzenden per email dan bestand NIET comprimeren. 
Ongeveer 5 (grote) werken komen bij Kunststukken 101 in de winkel en/of opslag, 
andere werken worden in eerste instantie alleen per website aangeboden. Geef aan welke 
5 werken je bij Kunststukken 101 wilt opslaan. Verder kunnen 5 tot 10 klein formaat 
werk, welke bestemd zijn voor directe verkoop, ook opgenomen worden deze lijst, deze 
komen bij Kunststukken 101 in opslag.  
 
Titel werk: foto werk 
Techniek: bxhxd  
Inkoop prijs* wel/niet te koop       Verkoopprijs* 
Opslag Kunststukken 101 /  Alleen website, in eigen opslag (doorstrepen wat van 
toepassing is) 

 
Titel werk: foto werk 
Techniek: bxh  
Inkoop prijs* wel/niet te koop       Verkoopprijs* 
Opslag Kunststukken 101 /  Alleen website, in eigen opslag (doorstrepen wat van 
toepassing is) 
 
 
Titel werk: foto werk 
Techniek: bxh  
Inkoop prijs* wel/niet te koop       Verkoopprijs* 
Opslag Kunststukken 101 /  Alleen website, in eigen opslag (doorstrepen wat van 
toepassing is) 
 
Titel werk: foto werk 
Techniek: bxh  



Inkoop prijs* wel/niet te koop       Verkoopprijs* 
Opslag Kunststukken 101 /  Alleen website, in eigen opslag (doorstrepen wat van 
toepassing is) 

 
Titel werk: foto werk 
Techniek: bxh  
Inkoop prijs* wel/niet te koop       Verkoopprijs* 
Opslag Kunststukken 101 /  Alleen website, in eigen opslag (doorstrepen wat van 
toepassing is) 
 
KLEIN FORMAAT WERK 
Titel werk: foto werk 
Techniek: bxh  
Inkoop prijs* wel/niet te koop       Verkoopprijs* 
Opslag Kunststukken 101 /  Alleen website, in eigen opslag (doorstrepen wat van 
toepassing is) 
 
Titel werk: foto werk 
Techniek: bxh  
Inkoop prijs* wel/niet te koop       Verkoopprijs* 
Opslag Kunststukken 101 /  Alleen website, in eigen opslag (doorstrepen wat van 
toepassing is) 

 
Titel werk: foto werk 
Techniek: bxh  
Inkoop prijs* wel/niet te koop       Verkoopprijs* 
Opslag Kunststukken 101 /  Alleen website, in eigen opslag (doorstrepen wat van 
toepassing is) 
 
 
Titel werk: foto werk 
Techniek: bxh  
Inkoop prijs* wel/niet te koop       Verkoopprijs* 
Opslag Kunststukken 101 /  Alleen website, in eigen opslag (doorstrepen wat van 
toepassing is) 
 
Titel werk: foto werk 
Techniek: bxh  
Inkoop prijs* wel/niet te koop       Verkoopprijs* 
Opslag Kunststukken 101 /  Alleen website, in eigen opslag (doorstrepen wat van 
toepassing is) 

 
 
 
*Inkoopprijs voor verhuur werk, u ontvangt 10% van deze waarde op jaarbasis. 
Verkoopprijs is de prijs die bij verkoop wordt gehanteerd. Bij verkoop zal 30% bemiddelingskosten 
op uw inkoopprijs in rekening worden gebracht door Kunststukken 101, hierdoor kan het wenselijk 
zijn voor verkoop een andere prijs dan voor verhuur te hanteren. Dit bepaalt de kunstenaar zelf. 

 


