SAMENWERKING KUNSTENAARS
Doelstelling
De doelstelling van KUNSTSTUKKEN101 is om kunst en inwoners van specifiek de Bomenbuurt, maar
ook breder Den Haag bij elkaar te brengen. En zo bij te dragen aan een klein stukje bonheur van de
kunstenaar en de bewoners.
Subdoelstellingen zijn:
o Werken die bij (lokale) kunstenaars thuis staan bij bewoners in de wijk in huis te krijgen
o Kunstenaars (uit de wijk) in contact brengen met elkaar en bewoners en zo dat zij
kennis en inzichten gaan delen en leren van elkaar
o Bewoners de mogelijkheid bieden om kennis te maken met kunst en kunst te maken
Dit willen we doen door kunst uit te lenen, kleine kunstwerken te verkopen, ruimte beschikbaar te stellen
en workshops, cursussen en lezingen te organiseren.
Kunststukken Commissie
De kwaliteit, kwantiteit en diversiteit van de collectie wordt bewaakt door de Kunststukken Commissie
(KC). De KC beoogt een brede hedendaagse kunst collectie met werken in diverse stijlen, technieken en
prijsklassen, zowel van gevestigde kunstenaars als van jong talent. Er worden eisen gesteld aan de
kwaliteit, het ophangsysteem, de kwetsbaarheid en de fysieke hanteerbaarheid van het werk. Ook wordt
gekeken naar authenticiteit.
Hoe komt uw werk in verhuur of verkoop?
Ongeveer 5 werken willen wij in onze opslag bewaren of in de winkelruimte ophangen. Deze werken
kunnen direct uitgeleend (of verkocht) worden. Verder kunt u meer werken aanbieden via onze website.
Indien deze werken worden aangevraagd zorgen wij dat het in de verhuur komt.
Klein formaat werken voor de verkoop gaan altijd via de winkel.
Op onze website komt beeldmateriaal van jouw werk en een link naar jouw eigen website. Hier kunt u uw
eigen werk promoten.
Opsturen documentatie
Is jouw werk nog niet bekend bij ons, dan kan je via het aanmeldingsformulier jouw gegevens, digitaal
beeldmateriaal en/of een verwijzing naar je website sturen. Formaat foto’s het liefst 300 dpi. Bij
verzending per email de foto’s NIET comprimeren. Deze hoge resolutie is nodig voor publicatie
doeleinden. Als we folders etc verspreiden. Voor op de website komt beeld van 72 dpi. Dit om
downloaden door derden minder interessant te maken.
Soms worden kunstwerken geselecteerd op basis van ontvangen documentatie, in andere gevallen is
een atelierbezoek gewenst. Als jouw werk in de collectie past, dan nemen wij contact met je op.
Verzekeringen
Jouw werken zijn niet door ons verzekerd tijdens opslag en transport. Dat is voor ons nog niet haalbaar.
We raden je dan ook aan eventueel jouw werk zelf te verzekeren. In geval van beschadiging en/of
vermissing van het kunstwerk tijdens de kuntstuitleen is de huurder volledig aansprakelijk.
Consignatie en verkoop
Voor alle werken gelden de consignatievoorwaarden. Deze voorwaarden staan op onze (toekomstige)
website. Deze liggen tevens ter inzage bij Kunststukken 101. Voor ieder jaar dat jouw werk is verhuurd
ontvang je een vergoeding van 10% van de afgesproken waarde (=0,883% per maand).
Er is geen maximum vergoeding per werk, waardoor werken die lang worden verhuurd zelfs meer
kunnen opleveren dan de afgesproken prijs. Bovendien worden veel consignatie werken na verloop van
tijd verkocht.
Verkoop klein formaat kunst
We nemen veel klein formaat kunstwerken in onze collectie op voor directe verkoop of verkoop via onze
kadobonnen. Bij verkoop van klein formaat kunstwerken houden wij 30% voor bemiddeling in.
Administratie goed geregeld

Je hebt zelf geen omkijken naar de administratie van jouw werken in consignatie. Je ontvangt per
kwartaal een overzicht van jouw kunstwerken die zijn verhuurd, inclusief een specificatie van jouw
vergoeding. Jouw vergoeding wordt per kwartaal automatisch overgemaakt op jouw rekening. BTW zal
verlegt worden naar ons en daar heb je geen omkijken naar.

Lijsten en vervoer
Omdat jouw kunstwerken vaak meerdere keren worden vervoerd, is het van belang dat deze stevige
lijsten hebben, zonder uitstekende delen, en dat deze lijsten voorzien zijn van een degelijk
ophangsysteem. In de regel worden werken door kunstenaars zelf ingelijst. Bij uitzondering is het
mogelijk dat Kunststukken 101 het inlijsten verzorgt. Daar worden dan financiële afspraken over
gemaakt. Opgespannen doeken zonder lijst is ook mogelijk, maar moeten dan in dubbel bubble folie
verpakt worden.
Ophalen en retourneren
Nadat afgesproken is dat je werk in de collectie wordt opgenomen haalt Kunststukken 101 de
kunstwerken bij je op. Je kunt jouw werken ook zelf bij Kunststukken 101 (laten) bezorgen. Neem in dat
geval altijd eerst even contact op met ons. Kunststukken 101 zet zich in om je werken zo snel mogelijk te
verhuren. Als dit na drie maanden nog niet zo is, dan kan je je werk retour ontvangen. Je kunt overigens
op ieder moment verzoeken om jouw werk retour te krijgen. Dit is uiteraard alleen mogelijk als het werk
niet is verhuurd.
Exposeren
Regelmatig zullen we exposities organiseren met werken van onze kunstenaars. Soms ook
themalezingen waarbij jouw werken kunnen worden 
g
eë
xposeerd.
Opdrachtbemiddeling
Naast verhuur en verkoop van kunstwerken biedt Kunststukken 101 opdrachtgevers Kunst in Opdracht
aan. Denk hierbij aan een specifiek schilderij of beeld voor binnen of buiten, een (foto)grafische oplage,
illustratie van het jaarverslag, relatiegeschenken of een prijs of trofee. Zodra je gegevens bekend zijn,
weet Kunststukken 101 je ook voor dergelijke opdrachten te vinden.

