Consignatiecontract met verkooprecht
De ondergetekenden:
Naam: _____________________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________
Postcode: ________ Woonplaats: ______________________________________________________
Telefoon: _____________________
e-mail: _____________________________________________________________________________
BTW-plichtig: Ja ___ / Nee ___ zo ja BTW-nummer: _______________________________________
Bank/gironummer: ___________________________________________________________________
Hierna te noemen inbrenger:
en
Kunstkringloop.nl
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: ____________________________________________________
Adres: Kennemerstraatweg 390
Postcode/woonplaats: 1851 BK Heiloo
Telefoon: 072-5330183
hierna te noemen KKL:
komen overeen dat de KKL kunstwerken die in eigendom toebehoren aan de inbrenger in consignatie neemt met als doel beheer
en verkoop onder de volgende voorwaarden:
Artikel 1. Consignatie
1. De KKL neemt vanaf datum ondertekening de kunstwerken zoals genoemd in artikel 2 in beheer voor een aaneensluitende
periode van 12 maanden.
2. De consignatie eindigt automatisch indien en voor zover kunstwerken in eigendom worden overgedragen op grond van verkoop
overeenkomstig artikel 4.
3. Gedurende de periode genoemd in lid 1 is dit contract niet opzegbaar, tenzij de overeenkomst wordt ontbonden wegens
overmacht of vanwege een zodanige wanprestatie van de wederpartij dat dit de eenzijdige beëindiging van deze overeenkomst
rechtvaardigt. Deze overeenkomst wordt geacht van rechtswege te zijn ontbonden, zonder nadere tussenkomst van de rechter,
indien de KKL in staat van faillissement wordt verklaard of deze surseance van betaling aanvraagt. Vanaf het moment dat deze
overeenkomst wordt ontbonden, is de verkopergerechtigd de niet verkochte kunstwerken terug te halen.
Artikel 2. Kunstwerken
1. De door de inbrenger in consignatie te geven kunstwerken zijn genoemd (titel), beschreven (materiaal en maten), geprijsd en
van een registratienummer voorzien op de door beide partijen ondertekende en aan dit contract gehechte consignatielijst.
2. De werken blijven eigendom van de inbrenger tenzij en totdat deze door de KKL aan derden zijn verkocht.
3. De inbrenger verklaart door ondertekening van deze overeenkomst dat de ingebrachte kunstwerken zijn/haar eigendom is/zijn.
De inbrenger garandeert de originaliteit van de ingebrachte kunstwerken. De inbrenger vrijwaard KKL voor elke aansprakelijkheid
dan ook welke voort kan komen uit de door KKL verkochte kunstwerken.
Artikel 3. Verkoop/expositie
1. De KKL is bevoegd om de kunstwerken voor eigen rekening ten behoeve van verkoop te exposeren, waarbij de KKL de vrijheid
heeft deze naar eigen inzicht in te richten.
Artikel 4. Machtiging
1. De inbrenger verleent de KKL gedurende dit consignatiecontract exclusieve machtiging tot verkoop van de betreffende
kunstwerken op naam, op order en voor rekening van de inbrenger.
2. Deze machtiging houdt tevens in dat de KKL namens de inbrenger in rechte mag optreden tegenover kopers die in gebreke
blijven of derden die op andere gronden jegens de inbrenger aansprakelijk zijn, indien deze aansprakelijkheid onlosmakelijk
verbonden is met het onderhavige consignatiecontract.
Artikel 5. Kenbaarheid machtiging aan koper
De KKL maakt per factuur aan de koper duidelijk dat de (ver)kooptransactie tot stand komt tussen de inbrenger en de koper,
waarbij de KKL als tussenpersoon de (ver)koopprijs int namens de inbrenger.
Artikel 6. Verkoop / provisie / hang-, stavergoeding
1. Van ieder werk dat op basis van deze overeenkomst door de KKL wordt verkocht, ontvangt de inbrenger 75 % van de netto
verkoopprijs (netto verkoopprijs = verkoopprijs exclusief BTW) te vermeerderen met het geldende percentage BTW.
2. De KKL ontvangt als vergoeding voor de door hem verrichte diensten bij elke verkoop 25 % van de netto verkoopprijs (netto
verkoopprijs = verkoopprijs exclusief BTW). Over deze vergoeding brengt KKL de geldende BTW in rekening bij de inbrenger.
3. Inbrenger betaald aan KKL per kalendermaand een hang/sta vergoeding van € 5,-- (vijf euro) per kunstwerk. Dit bedrag is
inclusief het geldende BTW tarief. Het hang-, stageld wordt door inbrenger aan KKL voldaan per kwartaal, binnen 7 dagen na
ontvangst van de factuur. Het hang-, stageld heeft betrekking op een volledige kalendermaand. Ook de kalendermaand dat het
kunstwerk verkocht wordt dient volledig te worden voldaan. Er vindt geen restitutie plaats. Eindafrekening van nog niet betaalde
hang-, stagelden vind plaats bij de eindafrekening, openstaande bedragen worden door KKL in mindering gebracht op de uit te
betalen bedragen. Indien inbrenger zes maanden na de datumvan de eerste openstaande factuur niet aan zijn betaalverplichting
heeft voldaan dan vervalt het eigendomsrecht van inbrenger op het ingebrachte kunstwerk en is dit kunstwerk vanaf dat moment
eigendom van KKL.

Artikel 7. Specificatie en afrekening
1. Binnen 30 dagen na de datum van verkoop zal de KKL het aan de inbrenger verschuldigde bedrag aan hem overmaken op het
in de aanhef genoemde bank/girorekeningnummer en hem tevens een specificatie zenden van de afrekening onder vermelding
van de gegevens van het verkochte kunstwerk.
2. De KKL is jegens de inbrenger aansprakelijk voor het in gebreke blijven van kopers met betaling.
3. Indien de KKL, ook na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld door de inbrenger, in gebreke blijft met de afrekening, is de
KKL, afgezien van de wettelijke rente, een boeterente van 5 % per maand verschuldigd.
Artikel 8. Verkoopprijzen
1. De KKL zal een kunstwerk, behoudens lid 2 van dit artikel en behoudens artikel 2 lid 4, slechts verkopen tegen de prijzen zoals
vermeld op de consignatielijst.
2. Er zullen door KKL geen kortingen op de prijs worden verleend zonder voorafgaande schriftelijk of per email gegeven
toestemming van de inbrenger. Indien de inbrenger op verzoek van KKL toestemming geeft tot het verlenen van korting, wordt
deze korting mede gedragen door KKL overeenkomstig het provisiepercentage, tenzij schriftelijk of per email anders wordt
afgesproken.
Artikel 9. Werk op zicht
Behoudens verkoop en behoudens het afgeven van het werk op zicht, zal de KKL geen kunstwerken uit handen geven. De KKL is
bevoegd kunstwerken op eigen risico aan klanten op zicht te geven voor een periode van maximaal twee weken. De KKL is jegens
de inbrenger aansprakelijk voor zover de verzekering tot uitkering overgaat in geval van verlies, diefstal of beschadiging van een
op zicht gegeven kunstwerk.
Artikel 10. Vervoer
Bij aanvang en na afloop van dit consignatie contract met verkooprecht draagt de inbrenger de kosten en de verantwoordelijkheid
voor de verpakking en het vervoer van de kunstwerken. Dit omvat mede een eventuele transportverzekering. De niet verkochte
kunstwerken worden uiterlijk binnen 2 weken na afloop van dec onsignatie-overeenkomst op een nader af te spreken datum door
of namens de inbrenger opgehaald. KKL draagt er zorg voor dat de kunstwerken op die datum opgehaald kunnen worden.
Artikel 11. Verzekering
1. Na aflevering van de kunstwerken door de inbrenger worden de kunstwerken door
de inbrenger en KKL tezamen gecontroleerd. Eventuele beschadigingen worden digitaal gefotografeerd en aangetekend op
beider consignatielijsten. Na deze controle tot en met het moment dat de inbrenger de werken weer in eigen beheer heeft
genomen, zijn de werken voor rekening en risico van de KKL verzekerd voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat. Elk
kunstwerk is door KKL verzekerd voor een bedrag dat gelijk is aan vijfenzeventig procent van de in de consignatie lijst genoemde
verkoopprijs.
2. KKL is niet aansprakelijk voor schade aan een kunstwerk die ontstaan is als gevolg van verborgen gebreken en
constructiefouten, noch voor schade die aantoonbaar te wijten is aan de inbrenger.
Artikel 12. Promotie en publiciteit
1. KKL is verantwoordelijk voor promotie, publiciteit en verkoopbevordering van de kunstwerken en draagt hiervan de volledige
kosten.
2. KKL is bevoegd tot het afbeelden van kunstwerken in publicaties ter bevordering van de verkoop van de betreffende
kunstwerken.
Artikel 13. Auteursrechten
De inbrenger behoudt –indien van toepassing-, ook na verkoop, de volledige auteursrechten op zijn kunstwerken. KKL zal klanten
hier zo nodig nadrukkelijk op wijzen.
Artikel 14. Tussentijdse beëindiging
1. Elk der partijen kan deze overeenkomst tussentijds beëindigen door middel van schriftelijke opzegging of per email, met
inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 30 dagen.
2. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege met onmiddellijke ingang op het moment dat KKL in staat van faillissement wordt
verklaard of indien er surseance van betaling is aangevraagd, onder de verplichting van onmiddellijke teruggave van de
kunstwerken en onmiddellijke afrekening van hetgeen KKL nog verschuldigd is.
3. De inbrenger heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien KKL als rechtspersoon
ontbonden wordt.

Ondertekening voor akkoord te Heiloo op: _________________________________________________
Inbrenger:
KKL
Naam: _______________________________________ Vertegenwoordiger: ____________________

Handtekening

Handtekening

Bijlage: door beide partijen ondertekende consignatielijst
Contract en consignatielijst dienen in tweevoud door beide partijen ondertekend te worden.
Elk der partijen dient een volledig getekend exemplaar te hebben.

