
 

Tentoonstellingsovereenkomst Hemelsberghe 
 
 
 
Tussen 

KunstGroepBrugge VZW 
 Moerkerkse Steenweg 82 

8310 Sint-Kruis 
hierna “de Kunstgroep” genoemd; 

 
en 
 XXX 
 XXX 
  XXX 
hierna “de kunstenaar” genoemd; 
 
Is overeengekomen hetgeen volgt:  

1. De kunstenaar organiseert op eigen verantwoordelijkheid een tentoonstelling van zijn werk in de 
tentoonstellingsruimte van Hemelsberghe: 

a. Adres:  Hemelsberghe 
Sint-Maartensplein 6 
8000 Brugge 

b. Begindatum: XXX 
Einddatum: YYY 

c. Voorziene openingsuren: 
d. Voorziene datum opbouw: XXX - 1 

Voorziene datum afbouw: YYY + 1 
e. Voorziene datum en uren vernissage 

 
2. De kunstenaar geeft als eigenaar van het auteursrecht de toelating aan de Kunstgroep om een 

foto van een werk te gebruiken voor publiciteit en informatie rond de tentoonstelling, op gelijk 
welke drager of medium. Deze foto moet ten laatste 1 maand voor de in artikel 1 bepaalde 
datum van opbouw ter beschikking gesteld worden van de Kunstgroep, en dat in JPEG formaat 
met een resolutie van 200 ppi op A3 formaat. 
 

3. De kunstenaar staat zelf in voor de montage van zijn werken. De montage gebeurt, tenzij later 
anders afgesproken, op de in artikel 1 vermelde voorziene datum van opbouw. De Kunstgroep 
stelt voor de opbouw van de tentoonstelling het nodige ophangmateriaal ter beschikking, dat 
eigendom blijft van de Kunstgroep. De kunstenaar mag, behalve indien uitdrukkelijk toegelaten 
door de Kunstgroep, geen andere ophangmaterialen gebruiken dan diegene ter beschikking 
gesteld door de organisator. 

 



4. De kunstenaar staat zelf in voor de afbouw van zijn werken. De afbouw gebeurt, tenzij later 
anders afgesproken, op de in artikel 1 bepaalde datum van afbouw. 

 
5. De kunstenaar staat zelf in voor de organisatie van permanentie tijdens de in artikel 1 bepaalde 

openingsuren. De kunstenaar krijgt daartoe een tijdelijke toegangscode tot het gebouw en een 
sleutel voor de toegang tot de tentoonstellingsruimte en de receptieruimte. 
 

6. Tijdens de openingsuren en de vernissage dient voor de catering gebruik gemaakt te worden van 
het aanbod van de Kunstgroep in de receptieruimte. Dit verbruik wordt afgerekend conform de 
vooraf afgesproken vergoedingen. 
 

7. De kunstenaar blijft ten allen tijde volle eigenaar van de tentoongestelde werken. De kunstenaar 
bepaalt zelf de eventuele verkoopprijs en verkoopvoorwaarden voor de tentoongestelde werken. 
De Kunstgroep heeft geen taak met betrekking tot de verkoop van de tentoongestelde werken en 
vraagt dan ook geen commissie op de verkoopprijs bij een eventuele verkoop. 
 

8. De Kunstgroep heeft een verzekering voor de eventuele schade veroorzaakt door brand. De 
Kunstgroep is geen schadevergoeding verschuldigd bij diefstal of eventuele schade aan de 
werken veroorzaakt door bezoekers. 
 

9. De kunstenaar moet lid zijn van KunstGroepBrugge VZW om te kunnen tentoonstellen in 
Hemelsberghe. 

 
10. De kunstenaar betaalt de Kunstgroep een gebruiksvergoeding voor het gebruik van de 

tentoonstellingsruimte en de receptieruimte. Deze gebruiksvergoeding bedraagt: 
 

Voor een periode van 7 dagen:   70 euro 
  Voor elke bijkomende week:   40 euro per week extra 

 
Voor de berekening van deze periode wordt de periode tussen de startdatum en de einddatum 
van de tentoonstelling gerekend, ongeacht of de tentoonstelling elke dag open is voor het 
publiek. 

 
11.  De bepalingen van deze overeenkomst zijn pas geldig na betaling door de kunstenaar van de 

gebruiksvergoeding. 
 

12.  Voor geschillen omtrent deze overeenkomst zijn alleen de rechtbanken van de plaats van de zetel 
van de Kunstgroep bevoegd.  

 
 
Aldus opgemaakt in tweevoud ter zetel van de Kunstgroep, op 
 
 
De kunstenaar,       Voor de KunstGroepBrugge VZW, 
 
 


