Tussen
…………………………………………………………………….
De verkoper (of: de kunstenaar) enerzijds
en
…………………………………………………………………….
De koper anderzijds

is overeengekomen hetgeen volgt:
De koper koopt van verkoper (de kunstenaar), voor de hier overeengekomen prijs, onder de hier bedongen
modaliteiten en voorwaarden het hierna beschreven kunstwerk

1.
Het kunstwerk (beschrijving: techniek, maten e.d.+ foto)
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Van de hand van de kunstenaar …………………………………………………………………….
waarvan certificaat wordt overhandigd na betaling van de volledige koopsom.

2.
De overeengekomen prijs:
……………………………………………………………………. EUR
(te vermeerderen met BTW à ………… %)
waarvoor een factuur wordt opgesteld.

3.
De betalings- en leveringsmodaliteiten zijn:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.
Verkoopsvoorwaarden
a. Het kunstwerk wordt verkocht zonder specifieke beperking van de immanente rechten van de verkrijger, noch
met overdracht van andere auteursrechten dan het tentoonstellingsrecht, dit overeenkomstig artikel 9 van de
Auteurswet. Alle andere morele rechten en vermogensrechten betreffende het auteurschap, zoals onder meer het
afbeeldingsrecht blijven eigendom van de voornoemde kunstenaar. Dit dient te worden vermeld in de
verkoopsvoorwaarden van iedere verdere verkoop van het kunstwerk.
b. Het kunstwerk is een enig exemplaar met inachtname van Artikel 9 – laatste alinea van de auteurswet.
Of: Van het kunstwerk bestaan er ……… identieke originele exemplaren.
c. Het is de verkrijger (de koper) toegestaan het werk als dusdanig tentoon te stellen, doch vooraleer het
publiekelijk tentoon te (laten) stellen, zoals bij een deelname aan tentoonstellingen, is hij verplicht hieromtrent
vooraf toelating te vragen aan de kunstenaar, teneinde hem niet te benadelen, als gesteld in artikel 9 van de
Auteurswet.
d. Door het niet respecteren van de Auteurswetgeving kan de eigenaar van het kunstwerk zich blootstellen aan
zowel burgerlijke als strafrechtelijke vervolging.
e. Bij het niet respecteren van onderhavige verkoopsvoorwaarden door de koper kan de verkoper de
verkoopsovereenkomst ontbinden ten laste van de koper, en met recht op een schadevergoeding van 10% van de
waarde van het kunstwerk, onverminderd de rechten van de kunstenaar. Dit beding geldt ook ten voordele van de
koper bij niet naleving van de verkoopsvoorwaarden of valse verklaring door de verkoper.
f. De eigendomsoverdracht wordt uitgesteld tot na de volledige betaling als boven voormeld.
Uittreksel auteurswet:
art.3§1 Met het oog op de uitoefening van zijn vermogensrechten moet de auteur op een
redelijke manier toegang tot zijn werk behouden.
art.9 Tenzij anders is overeengekomen, wordt bij de overdracht van een werk van beeldende
kunst aan de verkrijger het recht overgedragen het werk als dusdanig tentoon te stellen, in
omstandigheden die geen afbreuk doen aan de eer of de faam van de auteur; de andere
auteursrechten worden echter niet overgedragen. Tenzij anders is overeengekomen of tenzij
andere gebruiken heersen, heeft de overdracht van een werk van beeldende kunst het verbod tot
gevolg om er andere identieke exemplaren van te maken.

5.
Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van …………………………………………………………………… bevoegd.

Opgemaakt in twee exemplaren, te ………………………………………………………………… op……………………………………….
De koper

De verkoper

