KOOPOVEREENKOMST KUNSTWERK
Naam…………………………………………………………………………………………….
Adres…………………………………………………………………………………………….
Woonplaats………………………………………………………………………………………
Telefoon…………………………………………………………………………………………
E-Mail…………………………………………………………………………………………...
Hierna te noemen ‘koper’
en
Naam…………………………………………………………………………………………….
Adres…………………………………………………………………………………………….
Woonplaats………………………………………………………………………………………
Telefoon…………………………………………………………………………………………
E-Mail…………………………………………………………………………………………..
Hierna te noemen ‘kunstenaar’,
komen het volgende overeen:
Artikel 1
De kunstenaar verkoopt en draagt in eigendom over het hierna beschreven kunstwerk:
Titel……………………………………………………………………………………………...
Auteur……………………………………………………………………………………………
Kenmerken, materiaal, afmeting enz. ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Oplage of unicum………………………………………indien oplage, aantal:………………...
Jaar van ontstaan………………………………………………………………………………...
Voor een bedrag van €……………………incl./excl. BTW (Aangeven wat van toepassing is.)
Zegge:……………………………………………………………………………………………
Artikel 2
De feitelijke levering zal plaats vinden op……………………………….(datum) bij:
Naam…………………………………………………………………………………………………
Adres……………………………………………………………………………………………..…
Woonplaats…………………………………………………………………………………………
Artikel 3
O Koper verplicht zich de totale koopsom inclusief BTW te voldoen binnen veertien dagen door
overmaking op rekeningnummer……………………..t.n.v……………………..
O Koper betaalt contant
O Koper betaalt in…..maandelijkse termijnen van elk €…………door overmaking op
rekeningnummer………………………….t.n.v…………………………..
Het kunstwerk blijft eigendom van de kunstenaar tot het totale bedrag van €…………..is voldaan. Tot
dan heeft de koper het kunstwerk in bruikleen.
Artikel 4
De kunstenaar behoudt het intellectueel en auteursrechtelijk eigendom. Het is de koper niet
toegestaan het kunstwerk op welke manier dan ook openbaar te maken, te reproduceren en/of te
verveelvoudigen zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de kunstenaar.
De kunstenaar kan daaraan (financiële) voorwaarden verbinden.
Iedere vorm van verveelvoudiging en/of andere toepassing dan oorspronkelijk bedoeld en
overeengekomen blijft het recht van de kunstenaar.
Artikel 5
Koper verklaart zich bereid om het kunstwerk op verzoek van de kunstenaar (tijdelijk) af te staan voor
exposities en/of reproducties.

Artikel 6
De koper zal bij verkoop van het kunstwerk de kunstenaar …..% van de verkoopprijs betalen zijnde
het volgrecht. De koper is ook gehouden van dit volgrecht melding te maken en op te nemen in de dan
toepasselijke overeenkomst.
Artikel 7
Indien er in de periode bedoeld in Artikel 3 enige schade aan het kunstwerk ontstaat die niet te wijten
is aan schuld, opzet of nalatigheid van de kunstenaar is koper aansprakelijk voor de schade, ongeacht
of de schade wel of niet aan koper te wijten is. Koper dient de kunstenaar onverwijld van iedere
schade op de hoogte te stellen en de kunstenaar in de gelegenheid te stellen het kunstwerk te
inspecteren.
Artikel 8
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Aldus overeengekomen en in…..voud opgemaakt.
Datum…………………………………Plaats……………………………………
Handtekening koper…………………………………………………………….
Handtekening kunstenaar………………………………………………………

De Stichting BOK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden, alle contracten dienen om als
voorbeeld te worden gebruikt.

