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Algemene consignatie voorwaarden ten behoeve van kunstvoorwerpen 

 

De ondergetekenden: 

Eigenaar/bezitter    :  

Adres      :  

Postcode/plaats    :  

Telefoon     :  

Email      : 

Bank/gironummer    : 

Hierna te noemen de eigenaar 

 

En 

 

De galeriehouder    : 

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door : 

Kamer van Koophandel   : te      nummer  

  

Hierna te noemen galeriehouder 

 

Artikel 1. Consignatie 

1. Galeriehouder kan met de eigenaar een consignatieovereenkomst sluiten. 

2. Galeriehouder neemt dan gedurende een overeengekomen aaneensluitende periode 

zoals vermeld in artikel 12 kunstwerken zoals genoemd onder artikel 2 in consignatie. 

3. De consignatie van een kunstwerk eindigt automatisch indien het kunstwerk in 

eigendom wordt overgedragen op grond van verkoop aan een derde. 

4. De niet verkochte werken worden na afloop van de consignatieperiode z.s.m. door de 

eigenaar opgehaald of door Galeriehouder teruggebracht. 

 

Artikel 2. Kunstwerken 

1. De door de eigenaar in consignatie te geven kunstwerken worden genoemd en  

beschreven (titel, omschrijving of maten) en aan deze overeenkomst gehecht. 

2. Een kunstwerk dient expositieklaar door de eigenaar te worden afgeleverd. 
3. Een kunstwerk blijft eigendom van de eigenaar totdat deze aan een derde is 

verkocht. 

 

Aetikel 3. Expositie op een andere locatie 

1. Galeriehouder is bevoegd om de kunstwerken voor eigen rekening ten behoeve van 

verkoop te exposeren op een andere locatie, waarbij Galeriehouder de vrijheid heeft 

deze expositie naar eigen inzicht in te richten. 

2. Galeriehouder stelt de eigenaar op de hoogte van de exposities elders. 
 

Artikel 4. Machtiging 

1. De eigenaar verleent Galeriehouder gedurende de looptijd van de  
consignatieovereenkomst geen machtiging tot verkoop van de betreffende   

kunstwerken. Eventuele verkoop wordt altijd eerste met de eigenaar besproken.  

 

Artikel 5. Verkoop en commissie 

1. Van ieder werk dat op basis van een consignatieovereenkomst door Galeriehouder 

wordt verkocht, ontvangt de eigenaar het overeengekomen consignatiebedrag en 

Galeriehouder de commissie over het verkochte werk. 

2. Na ontvangst van het verkoopbedrag maakt Galeriehouder het consignatiebedrag 

over aan de eigenaar. 

3. Galeriehouder zal een kunstwerk verkopen tegen de prijs die niet vermeld staat in de 

consignatieovereenkomst. 
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Artikel 6. Specificatie en afrekening 

1. Binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het verkoopbedrag zal Galeriehouder het 
aan de eigenaar verschuldigde bedrag overmaken. 

 

Artikel 7. Verzekering 

1. Van aanvang tot afloop van de consignatieperiode draagt Galeriehouder de kosten 
van verpakking en (transport en expositie-)verzekering. Indien Galeriehouder het 

vervoer van een werk verzorgt, zijn de kosten daarvan ook voor Galeriehouder. 

2. Na aflevering van de kunstwerken bij Galeriehouder worden de kunstwerken door de 
eigenaar en Galeriehouder tezamen gecontroleerd.  

3. Galeriehouder is niet aansprakelijk voor schade aan een kunstwerk die ontstaan is als 
gevolg van verborgen gebreken en/of constructiefouten e.d., noch voor schade die 

aantoonbaar te wijten is aan de eigenaar. 

4. Informatie over deze verzekeringen kan worden verkregen bij Quorim BV.  

 

Artikel 8. Promotie 

1. Galeriehouder draagt zorg voor de ontvangst van de klanten/bezoekers en bemiddelt 

bij eventuele verkoop. Tijdens een expositie kan de eigenaar aanwezig zijn voor de 

ontvangst van bezoekers en het geven van toelichting op zijn kunstwerken. 

 

Artikel 9. Rechten 

1. De eigenaar vrijwaart Galeriehouder van claims van derden op het kunstwerk. 

 

Artikel 10. Tussentijdse beëindiging 

1. In verband met promotionele activiteiten, zoals genoemd in artikel 8, kan de 

consignatieovereenkomst niet voortijdig door de eigenaar beëindigd worden. 

2. Wanneer de overeenkomst toch voortijdig wordt beëindigd is de eigenaar over elk 

werk de overeengekomen consignatiecommissie aan Galeriehouder verschuldigd. 

3. De consignatieovereenkomst eindigt van rechtswege met onmiddellijke ingang op het 

moment dat Galeriehouder in staat van faillissement wordt verklaard of indien er voor 

deze surseance van betaling is gegeven, onder de verplichting van teruggave van de 

kunstwerken en afrekening van hetgeen Galeriehouder nog verschuldigd is. 

4. De eigenaar heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te 

beëindigen als de rechtspersoon Galeriehouder ontbonden wordt. 

 

Artikel 11. Wijziging van de algemene voorwaarden 

1. Galeriehouder behoudt zicht het recht voor deze consignatie en expositievoorwaarden 
te wijzigen of aan te vullen. 

2. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande versies vervallen. 
3. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Galeriehouder. 
4. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen 

van een consignatieovereenkomst. 

 

Artikel 12. Duur van de consignatie  

1. De consignatie is van kracht van 
Begin    : 

Einde    :   

 

 

Overeengekomen op  : 

Te    : 

 

 

Handtekening 

 

Galeriehouder        Eigenaar 

 


