In april 2017 ben ik in Zeeland onder de naam KIJK gestart met een koffie- en ijscafé met
op de eerste verdieping een kleine kunstgalerie. Ik exposeer daar mijn eigen werk (schilderijen
en beelden) maar bied ook anderen de gelegenheid om gecombineerde of individuele
tentoonstellingen te organiseren.
Vanaf het najaar van 2017 krijgen kunstenaars die kans. Het is nu reeds mogelijk om voor een
bepaalde ‘huurtijd’ te reserveren. Verdere voorwaarden voor een reservering zijn terug te vinden
in de bijgesloten expositie-overeenkomst.
Bezoekers en genodigden kunnen dan een KIJKje komen nemen naar je werk. Ze worden
eveneens in de gelegenheid gesteld om op de begane grond gezellig een kopje thee of koffie
met gebak en/of bonbons te nuttigen.
Wanneer er interesse is voor een expositie is het misschien slim om eerdaags een afspraak
met me te maken: Georges de Groot > 06 48467454 of info@kijkinzeeland.nl. Alle informatie
is ook terug te vinden op de website www.kijkinzeeland.nl onder EXPOSITIES.
Ik KIJK uit naar eventuele exposities en sta klaar om verdere vragen te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Georges de Groot

BTW nr. 856723861B01

KvK 66849349

Bank NL44 RABO 0316 2285 75

www.kijkinzeeland.nl

E info@kijkinzeeland.nl

T 06 48467454

5411 BE Zeeland

Georges de Groot

Puttelaar 1

Beste kunstenaar,

Bij het exposeren bij KIJK gelden de volgende voorwaarden:
De expositiekosten komen op 250 euro per maand (incl. 21% btw).
Het aantal openingsdagen varieert van 4 tot 6 dagen per week.
Op ieder verkocht werk wordt 15% provisie berekend.
De expositiekosten dienen twee weken voor aanvang van de expositie overgemaakt
te worden op bankrekening NL44 RABO 0316 2285 75 ten name van KIJK Zeeland.
De expositie wordt samen met de galeriehouder ingericht en opgeruimd.
De exposant dient zelf het vervoer van zijn kunstwerken te regelen.
Een digitale expositie-aankondiging (in de KIJK website), posters en uitnodigingen worden
verzorgd door de galeriehouder.
De galeriehouder is niet verzekerd voor het werk van derden.
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