Overeenkomst: op zicht & tijdelijke koopovereenkomst.
Bob Smit gallery
Slaak 20
3061 CS Rotterdam
+31 (0)6 24876594
info@bobsmitcom
www.bobsmit.com
IBAN: NL70 INGB 006 6485 95
KVK nr: 61456950
BTW nr: NL136139450B02

Hierbij gaat…………………………………., te……………………………., ……………... Akkoord met
het tijdelijk op zicht hebben van het kunstwerk …………………………….., ……………………..,
……………………………van ………………………te……………….. Vertegenwoordigd door Bob Smit
gallery te Rotterdam.
Het werk zal gebracht worden op (datum)………………… naar………………………..,
………………………………., waar het opgehangen zal worden op een aangewezen plek. Hier zal het
werk hangen van …………………. tot ………………….
Waarbij het op de laatste dag van de afgesproken datum opgehaald zal worden als besloten word
het werk niet aan te schaffen.
Voor het tijdelijk op zicht hangen woord een borg gevraagd van 10% van het overeen gekomen
verkoop bedrag van € ………..Voor het transport en het opzicht hangen wordt een 5% gevraagd van
het overeengekomen verkoopbedrag. Dit bedrag word van de borg in mindering gebracht als u het
werk niet dient te hebben. De overige 5% van het aankoopbedrag krijgt u de dag na het ophalen
terug gestoord op uw rekening.
Het originele verpakkingsmateriaal waar het kunstwerk in gebracht is, zal na het afleveren van het
kunstwerk mee terug genomen worden door de galerie. Als u besluit het kunstwerk niet aan te
schaffen, zal de galerie het originele verpakkingsmateriaal weer meenemen om het werk in in te
pakken. In deze verpakking zal het werk naar de galerie of naar het atelier van de kunstenaar
gebracht worden.
Na retourneren van het werk dient de afgesproken prijs als optie voor 30 dagen. Dient u het toch te
willen hebben, dan dient dit binnen deze 30e dag kenbaar gemaakt te worden. Binnen deze periode
dient ook het resterende bedrag (de 95%) overgemaakt te worden aan de galerie. Na deze periode
vervalt de koop-optie en zal het werk weer te koop zijn voor de eventuele eerder aangeboden prijs,
met kans op eventuele verhoging van de prijs van het werk.
Als binnen de periode van 30 dagen een derde partij geïnteresseerd is in het werk, met dat deze een
bod gedaan heeft op het werk, zal per mail en per telefoon contact opgenomen worden met u om u
de optie te geven het werk te kopen voor het bedrag dat is afgesproken. Hier dient binnen 24 uur
een positieve reactie op gegeven te worden. Met dat het resterende bedrag (95% van het
afgesproken bedrag) over gemaakt dient te worden. Word er niet binnen 24 uur op gereageerd dan
zal het werk verkocht worden aan de derde partij.
Bij aanschaf van het kunstwerk worden de kosten van het transport en de installatie in mindering
gebracht van het nog te betalen bedrag van het gehele afgesproken verkoopbedrag.

De kunstenaar en de galerie staan garant voor het gemaakte kunstwerk. Eventuele productionele
fouten zullen door kunstenaar en door galerie voor hun rekening vallen.
(mits het werk of de juiste manier getoond, geconserveerd en behandeld word)
Als het werk beschadigd tijdens de periode dat het op zicht hangt dan is daarmee het werk
aangekocht voor het afgesproken bedrag.
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