Reglement

Reglement deelname aan PUGN
PUGN (Pop Up Galerie Nederweert) staat open voor diverse vormen van kunst en creativiteit. Van
beeldhouwwerk, tot sieraden, van graffiti tot tattoo art, van design tot ….
Kunstenaars en creatieven van allerlei allooi kunnen voor een luttel bedrag exposeren in een leegstaand
winkelpand. Welk pand dat is, varieert naar gelang de beschikbaarheid van leegstaande panden. Het streven is
telkens een combinatie te maken van lokale (uit de regio Nederweert/Weert) en overige deelnemers uit
binnen- en buitenland. Dat kunnen zowel amateur kunstenaars, als professionele kunstenaars zijn. In het kader
van de maatschappelijke betrokkenheid, kunnen ook creatieve uitingen van sociaal maatschappelijke
organisaties geëxposeerd worden.
*******
Voorwaarden en bepalingen
Aan deze overeenkomst zijn de volgende voorwaarden en bepalingen verbonden:
1. Aanmelden:
• Via het op www.popup-galerie.nl vernoemde mailadres.
• met vermelding van naam, telefoonnummer, mailadres, eventueel webadres.
• met vermelding van persoonlijke informatie over de exposant in relatie tot het werk.
• met toevoeging van een persoonlijke foto én drie foto’s van het werk incl. vermelding van techniek,
prijs en afmetingen.
• iedere deelnemer betaalt een door de organisatie te bepalen deelnemersbijdrage. Deze bijdrage dient
voorafgaand aan de inrichtingsdag te worden betaald/overgemaakt.
• Iedere deelnemer overhandigt een door hem/haar getekend exemplaar van dit reglement
voorafgaand of tijdens de inrichtingsdag.
2. Keuzebepaling en inrichting:
• De organisatie is leidend in de keuze van exposanten en het te exposeren werk.
• De organisatie is leidend en gemachtigd om wijzigingen aan te brengen in de inrichting van de
expositie.
• Het minimum aantal te exposeren werken per exposant is vijf. Het maximum aantal is afhankelijk van
de beschikbare expositieruimte, het soort werk en het aantal deelnemers per expositie.
• De organisatie biedt basale inrichtingsmogelijkheden. Exposant en organisatie stemmen voorafgaand
aan de inrichtingsdag de benodigde inrichtingsmaterialen met elkaar af.
• Inrichting gebeurt in overleg met de organisatie. De organisatie stemt met de pandeigenaar c.q. –
verhuurder af wat de inrichtingsmogelijkheden zijn v.w.b. plafonds en wanden.
3. Verkoop:
• Verkoop van werken is mogelijk tijdens de expositieperiode. Hiervoor wordt een door de organisatie
te bepalen commissie gerekend.
• De verkochte werken worden niet eerder dan aan het einde van de expositieperiode aan de koper
verstrekt (ophalen kan vanaf 16.00 uur op de laatste zaterdag van de expositie). De organisatie is
leidend in de bepaling van de werken waarvoor een uitzondering kan gelden.
• De administratie c.q. zakelijke afhandeling rondom verkoop van werken gebeurt tussen organisatie en
koper. De organisatie rekent vervolgens af met de verkopende kunstenaar.
• Aan de potentiële koper wordt de mogelijkheid geboden het werk mee naar huis te nemen ter
beoordeling. Het werk dient diezelfde dag teruggebracht te worden naar de galerie. N.a.w.-gegevens
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•

va de potentiële koper, alsmede de naam van het werk, worden door de vrijwillige
gastvrouw/gastheer voorafgaand genoteerd.
Een aangekocht werk kan niet worden geruild.

4. Juridisch:
• Verzekering van de werken dient te gebeuren door de exposant.
• Tentoongestelde werken blijven te allen tijde eigendom van de exposant, tenzij de werken worden
verkocht.
• De werkgroep noch de gastvrouw/gastheer, noch overige vrijwilligers van of namens PUGN zijn op
enige wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade aan werken tijdens de op- en afbouw van de
expositie, tijdens de expositieperiode, noch voor schade tijdens vervoer.
• De werkgroep noch de gastvrouw/gastheer van PUGN is op enige wijze verantwoordelijk of
aansprakelijk voor diefstal van werken.
• De werkgroep PUGN is onderdeel van de Stichting Dörpsoverlek Ni-jwieërt.
• Leden van de werkgroep, de gastvrouw/gastheer en verder iedereen die vrijwillig hand- en
spandiensten uitvoert voor PUGN, vallen onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente
Nederweert.
5. Expositieperiode:
• Een expositie kan een wisselende duur hebben. Dit wordt afgestemd met de desbetreffende exposant.
• Tijdens de openingsdagen wordt toezicht gehouden door de gastheer/gastvrouw.
• Wanneer de expositieperiode samenvalt met een activiteit in de kern van Nederweert op een werkdag
of op een zondag, dan is het streven dat de galerie ook op die dagen open is, op voorwaarde dat er
een gastvrouw/gastheer beschikbaar is.
• Bepaling van de planning, zowel op data, op thema, als op te betrekken exposanten, is voorbehouden
aan de organisatie.
• De organisatie zorgt voor de locatie, voor faciliteiten (horeca / (live) muziek) tijdens de opening, voor
toezicht tijdens de openstellingsdagen en voor PR in lokale en bovenlokale media. Het staat
exposanten vrij eigen publiek uit te nodigen voor de expositieopening.
6. Geschillen
• Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, met name Burgerlijk Wetboek Boek 7a,
artikelen 1777-1790.
• Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zullen eerst worden beslecht in goed overleg.
• Indien goed overleg geen resultaat geeft, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
te Den Bosch.
• Een geschil is een geschil indien één van de partijen dit bij aangetekend schrijven stelt.
Aldus overeengekomen:
Datum:

Plaats:

Namens de werkgroep PUGN:

De exposant:

Te:

Te:

Paraaf:

Paraaf:

F. Creemers
En/of
F. Bruekers
(Bij dit reglement hoort ook de bevestiging van de overeengekomen commissie en het deelnamebedrag. Zie bijlage).

*******
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Bijlage:

(Onderstaande in overleg met de exposant in te vullen.)

Overeengekomen commissie per verkocht werk:
%

Overeengekomen deelnamebedrag:
€

Voor akkoord:
(Naam exposant)
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