
 

Deelnemersvoorwaarden 2017 :  KunsT met een grote T – Nuenen 

Datum: zaterdag 23 - zondag 24 September 2017 

www.kunstmeteengrotet.nl                                                                                                                                                                                                      

Informatie: info@kunstmetengrotet.nl 

 

DE ORGANISATIE: 

1. Is de Stichting Projecten Rotary Club Nuenen                                         

2. Stelt de data en openingstijden van het evenement - zijnde de kunstroute in Nuenen – vast                                      

3. Wijst de locaties aan en brengt vervolgens deelnemer(s) en locatie bij elkaar. Daarbij zullen locatie en 

kunstobject(en) zoveel mogelijk op elkaar af gestemd worden. De organisatie beslist, gehoord de wensen van 

de deelnemer en de eisen van de locatiehouder.                                                                                                                                 

4. Zorgt ervoor dat de contactgegevens en de locatie restricties van de expositielocatie bekend zijn bij de 

deelnemer                                                                                                                                                                                         

5. Draagt naar beste kunnen zorg voor publiciteit in diverse media                                                                                       

6. Zal binnen haar (budgettaire) mogelijkheden zorgdragen voor promotiemateriaal zoals bijvoorbeeld 

programmaboekje, affiches en bewegwijzering                                                                                                                     

7. Zorgt voor een centrale overzichtstentoonstelling van de ter veiling in eigendom overgedragen kunstwerken 

van de deelnemende kunstenaars                                                                                                                                                

8. Zorgt per locatie voor informatie over de deelnemende kunstenaar via de website                                                      

9. Zorgt voor de vermelding van de deelnemende kunstenaars op de website, Facebook, programmaboekje en 

eventueel ander promotiemateriaal                                                                                                                                               

10. Organiseert een kennismakingsbijeenkomst voor de kunstenaars, locatiehouders en organisatie/vrijwilligers 

minimaal 2 weken voorafgaand aan de expositie                                                                                                                         

11. Heeft het recht om het door de deelnemende kunstenaar aangeleverde tekst- en beeldmateriaal te 

gebruiken voor eigen PR (public relations) activiteiten                                                                                                                    

12. Heeft het recht om de ingediende teksten en foto’s te (her-) redigeren en/of te bewerken ten behoeve van 

alle uitingen (programmaboekje, website, Facebook etc.)                                                                                                             

13. Organiseert voor het goede doel en ter promotie een overzichtsexpositie en veiling van de door de 

kunstenaars aan de organisatie ter veiling in eigendom overgedragen kunstwerken 

 

 

 

http://www.kunstmeteengrotet.nl/
mailto:info@kunstmetengrotet.nl


 

 

DEELNEMER 

1. Is een kunstenaar, (amateur) die zich heeft ingeschreven voor deelname aan KunsT met een grote T, van wie 

deelname is geaccepteerd door de organisatie en die de deelnamegelden heeft overgemaakt aan de 

organisatie                                                                                                                                                                                                   

2. Verplicht zich tot de tijdige betaling van € 15,00 (incl. BTW) deelnamegeld, waarbij de organisatie na 

toelating van de deelnemer een factuur verstrekt. Pas na betaling van deze factuur (o.v.v. deelnemersnummer) 

is de deelname aan het evenement definitief. Bij over inschrijving gaan deelnemers uit Nuenen c.a. voor                                                                                                                                             

3. Stelt een kunstwerk in eigendom ter beschikking voor de veiling van het door de organisatie bepaalde goede 

doel, zulks uiterlijk 1 dag voor de aanvang van het evenement op de door de organisatie aangewezen plaats en 

tijdstip. Dit kunstwerk maakt deel uit van overzichtsexpositie en veiling die de organisatie voor het gekozen 

goede doel organiseert. De deelnemers levert bovendien een foto van dit kunstwerk, uiterlijk 2 weken 

voorafgaand aan het evenement aan de organisatie                                                                                                                        

4. Is bevoegd tijdens de expositie gedurende het event zijn geëxposeerde werken te verkopen, zulks geheel 

voor eigen rekening en risico van de deelnemer                                                                                                                             

5. Stemt in met deze Deelnemers Voorwaarden van het evenement                                                                                        

6. Krijgt een expositielocatie toegewezen. Bij uitzondering en in overleg met de organisatie mogen 

locatiehouder en deelnemende kunstenaar zelf tijdig met een voorstel komen, waarbij de organisatie ten alle 

tijden het recht heeft de locatie te weigeren als de locatie niet geschikt is naar haar mening of niet tijdig 

(uiterlijk een maand voor aanvang van het evenement) is doorgegeven aan de organisatie                                                                                                                                                                               

7. Neemt zelf contact op met de expositielocatie, nadat hij/zij de locatiegegevens van de organisatie heeft 

ontvangen                                                                                                                                                                                                     

8. Is zelf verantwoordelijk voor de inrichting van de locatie. De inrichting gaat altijd in overleg met de 

locatiehouder en eventuele mede-exposanten en is afhankelijk van de hoeveelheid ruimte die aanwezig is en 

de uitdrukkelijke toestemming van de locatiehouder.                                                                                                                                  

9. Zorgt zelf voor informatie bij de kunstwerken. Hierop dient minimaal komen te staan: TITEL en NAAM 

KUNSTENAAR                                                                                                                                                                                                 

10. Zorgt, voor zover noodzakelijk, zelf voor ophangmaterialen en/of sokkels. Het is aan te raden geruime tijd 

voorafgaand aan KunsT met een grote T de toegewezen expositielocatie te bekijken en te overleggen met de 

locatiehouder en/of organisatie wat de mogelijkheden zijn. De locatiehouder heeft het recht om voor 

hem/haar moverende redenen dwingende aanwijzingen te geven ten aanzien van het ophangen, inrichten of 

anderszins aanbrengen van veranderingen aan de locatie. De organisatie heeft geen zeggenschap over de wijze 

waarop een locatie wordt ingericht                                                                                                                                                     

11. Is vrij om eigen folders neer te leggen bij zijn/haar eigen expositie                                                                       

12. Zorgt er tijdens de openingstijden van KunsT met een grote T zelf voor dat er, indien nodig, iemand 

aanwezig is. Dit kan in overleg met mede-exposanten en/of de locatiehouder. Maximale aanwezigheid van de 

kunstenaar zelf tijdens KunsT met een grote T wordt op prijs gesteld. De organisatie zorgt beperkt voor enige 

vorm van toezicht                                                                                                                                                                                   

13. Blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar kunstwerken                                                                                                        

14. Regelt zelf de eventuele verkoop van kunstwerken                                                                                                           

15. Krijgt een uitnodiging voor de veiling van de kunstwerken                                                                                       

16. Maakt zelf zoveel mogelijk reclame voor KunsT met een grote T                                                                          

17. Krijgt 1 programmaboekje en 1 affiche. Dit wordt niet opgestuurd, maar kan op een nog nader te bepalen 

moment en locatie worden opgehaald  

 



 

 

EXPOSITIELOCATIE 

1. Is een door de organisatie aangewezen/goedgekeurde locatie waar deelnemer zijn/haar werk kan exposeren                                                                   

2. Is gelegen in Nuenen centrum (of net daarbuiten) en is uiteenlopend van aard en uitstraling                                                   

3. Expositielocaties zijn veelal ruimtes bij particulieren of beschikbaar gestelde publieke ruimte.  De ruimte kan 

zowel binnen als buiten zijn                                                                                                                                                                    

4. De locatiehouder hoort van de organisatie welke deelnemer/kunstenaar(-s) komt (komen) exposeren                                                                                                                                                                                    

5. De locatiehouder overlegt met de deelnemer over de wijze van inrichten van de locatie                                                

6. Geeft de deelnemer de gelegenheid zijn/haar werk uit te stallen en te exposeren voor aanvang van het 

evenement, gedurende het evenement te exposeren en geeft de deelnemer voldoende tijd om na het 

evenement de kunstwerken weg te halen. Locatiehouder en deelnemer doen dit in gezamenlijk overleg en 

aanvaarden dat de organisatie hierin geen enkele zeggenschap noch verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid 

heeft                                                                                                                                                                                                                  

7. Zorgt er voor dat de expositieruimte is opengesteld voor bezoek tijdens de openingstijden KunsT met een 

grote T                                                                                                                                                                                                         

8. De locatiehouder erkent dat de organisatie geen aansprakelijkheid heeft over hetgeen zich afspeelt op de 

locatie gedurende de aanloop naar het evenement, ten tijde van het evenement en na afloop van het 

evenement. De locatiehouder draagt zelf zorg voor de veiligheid van de bezoekers en deelnemers van de 

locatie                                                                                                                                                                                                        

9. Krijgt een uitnodiging voor de kennismakingsbijeenkomst met de deelnemers en voor de veiling. 

AANSPRAKELIJKHEID 

De organisatie noch de locatiehouder is op enerlei wijze aansprakelijk voor breuk, beschadiging, ontvreemding 

etc. van geëxposeerde kunstwerken. Het is de verantwoordelijkheid van de kunstenaar/deelnemer om zelf een 

passende verzekering.                                                                                                                                                                           

De organisatie is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade aan materialen of letsel van personen in 

verband met dit evenement. De organisatie is op ieder moment gerechtigd het evenement, dan wel delen van 

het evenement te annuleren of te beëindigen. Tevens is de organisatie gerechtigd om – indien daar naar 

inzichten van de organisatie aanleiding toe is een deelnemende locatie, dan wel een deelnemer/kunstenaar, 

zonder opgaaf van redenen, de deelname aan het evenement te ontzeggen, de locatie uit de route te halen of 

een ingezonden werk te weigeren.                                                                                                                                                     

De organisatie is als dan niet aansprakelijk voor enige schade uit welke hoofde dan ook. 

TOT SLOT 

In omstandigheden waarin niet is voorzien beslist de organisatie.                                                                                           

Een ieder die, in welke vorm dan ook, meedoet aan het evenement conformeert zich door deelname als locatie 

houder of als deelnemer/kunstenaar automatisch aan deze voorwaarden. Door zich voor het evenement in te 

schrijven, verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met de inschrijfvoorwaarden voor deelname aan 

Kunst met een grote T 2017. 


