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1 juli - 31 augustus 2023

ALGEMENE VOORWAARDEN
Deadline inleveren ondertekende Algemene Voorwaarden is

28 februari 2023

1. Algemeen
CaroArtGallery, kunstgalerie en organisator van dit project, kondigt hiermee
de allereerste editie aan van Little Art 2023 in Deventer, opgericht en
samengesteld door Caroline Geerling, galeriehoudster. Deze kunstexpositie
vindt plaats bij CaroArtGallery in Deventer en wordt gehouden van 1 juli - 31
augustus 2023.

2. Toelating tot de expositie
Little Art 2023 is toegankelijk voor iedere professionele kunstenaar met
“hangend werk”. De materiaalkeuze is vrij d.w.z. elk medium (mixed-media,
fotografie, graphics, acryl- en olieverf) is toegestaan en zal door de ballotage
commissie worden geselecteerd.

3. Expositieruimte tijdens Little Art
Kunstenaars die deelnemen aan Little Art zullen exposeren met een serie van
4 werken van 20 x 20 cm. Deze 4 werken zullen worden vervaardigd op 3D
canvas.  CaroArtGallery zal zelf verantwoordelijk zijn voor installatie van de
werken. Alle 4 de werken die geëxposeerd worden zijn origineel en
gesigneerd door de kunstenaar zelf. Bij inlevering van deze 4 werken zijn
deze voorzien van een ophangsysteem (zie verdere uitleg hierover bij punt.
12 van deze Algemene Voorwaarden). Ook zijn deze 4 werken niet ingelijst
met baklijst of glas omlijsting, tenzij anders met de galeriehoudster
besproken. Alle4 de  werken worden professioneel gepresenteerd volgens de
maatstaven van een galerie-expositie.

4. Informatie over te exposeren werken
Bij inlevering van de 4  werken moeten deze een duidelijke volgorde van
expositie weergeven. Deze volgorde geeft men aan op de achterkant van het
werk d.m.v. stickers met nummers (werk 1,2,3, etc). Diezelfde volgorde zal
ook per email worden aangegeven bij insturen van de Inschrijfformulieren
(waarbij tevens een foto zal worden meegestuurd), zodat de galeriehoudster



op voorhand en bij inlevering van deze 4 werken voor expositie met deze
volgorde rekening kan houden bij inrichting van de galerie.

5. Inschrijving & Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Inschrijving geschiedt door het printen, invullen, ondertekenen en opsturen
van de Algemene Voorwaarden. Deze kunnen per email worden gestuurd
aan caroline.geerling@gmail.com of per post aan:

CaroArtGallery
Caroline Geerling
Golstraat 7
7411BN Deventer

Inschrijfformulieren
In een later stadium (uiterlijk tot 10 maart 2023) kunnen de ingevulde en
ondertekende inschrijfformulieren worden ingeleverd via email. De reden
hiervoor is dat wij de kunstenaars vooral de tijd en ruimte willen geven om na
te denken over het werk en welke werken te exposeren. Daarom ontvangen
wij voor bevestiging van deelname als eerste de Algemene Voorwaarden,
en in een later stadium de Inschrijfformulieren.

NB1: De ondertekende en ingeleverde Algemene Voorwaarden gelden als
definitieve deelname aan de kunstexpositie Litte Art 2023. Deze voorwaarden
zijn dan ook bindend. Zie verder onder “facturering en betaling”.

NB2: de ondertekende Algemene Voorwaarden kunnen uiterlijk tot 28
februari 2023 worden ontvangen bij CaroArtGallery.

6. Expositiekosten
Deelnamekosten voor elke kunstenaar bedragen EUR 300 (incl. Btw). De
deelname kosten zullen grotendeels worden aangewend voor PR-activiteiten
en organisatiekosten, waaronder:

● Ontwerpen, aanpassen en ontwikkelen catalogus
● Promotie en PR (advertenties, persteksten, artikelen, aandacht op

social media en diverse websites)
● Administratiekosten
● Ontwerpen, aanpassen en ontwikkelen uitnodigingen, posters, flyers

etc.
● Catering bij Opening Vernissage d.d. 1 juli 2023
● Wat verder ter tafel komt

mailto:caroline.geerling@gmail.com


Facturering en betaling
De kunstenaar zal voor deelname aan de kunstexpositie - na inlevering van
de ondertekende Algemene Voorwaarden - aansluitend een factuur
ontvangen. Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur (waarbij de
betalingstermijn 1 maand bedraagt) en door overmaken van het bedrag ad
EUR 300 naar:
rekeningnummer NL86 ABNA 0114 0710 12
t.n.v. C. Geerling
o.v.v. naam en factuurnummer.

Indien er geen betaling heeft plaatsgevonden binnen de gestelde
factuurtermijn kan er geen deelname aan de kunstexpositie plaatsvinden.
Bij (onverhoopte) afwezigheid of ziekte van de deelnemende kunstenaar ten
tijde van de expositie zal er geen restitutie van de deelnamekosten
plaatsvinden. De kunstenaar wordt geacht in de gelegenheid te zijn een
vervanger te regelen, die zijn of haar werken kan inleveren of opsturen naar
de galerie.

Indien zal blijken dat deze kunstexpositie geen doorgang kan vinden door de
opgelegde COVID-19 maatregelen (totale lockdown) zal de galeriehoudster
de deelnemende kunstenaars op de hoogte brengen en gepaste maatregelen
nemen die in de dan ontstane situatie van toepassing zijn.

7. Catalogus
De galeriehoudster zal zorgen voor digitaal ontwerp, samenstelling en
ontwikkeling van de catalogus voor LIttle Art 2023. Deze catalogus zal in
formaat 20x20 cm en in kleur digitaal worden ontwikkeld en bij een
professionele drukker worden geprint. Deze catalogus zal tevens een
openingswoord van de galeriehoudster en introductie over de expositie
bevatten. Elke deelnemende kunstenaar zal hierin - indien hij/zij dat aangeeft
op de inschrijfformulieren - op 2 volle pagina’s worden voorgesteld - waarbij 1
pagina een geëxposeerd werk zal bevatten (aangegeven op de
inschrijfformulieren als 1e keus), en de 2e pagina een kort begeleidend
verhaal over de kunstenaar en zijn/haar werk (geen cv’s!), alsmede het
website adres (indien aanwezig). Elke deelnemende kunstenaar zal een gratis
exemplaar van de catalogus ontvangen bij aanvang van de expositie.

8. PR & Marketing
In aanloop naar - en ten tijde van - de kunstexpositie LIttle Art zullen er
diverse marketing- en PR activiteiten plaatsvinden. Daarbij zullen er
advertenties en/of aankondigingen verschijnen in diverse kunsttijdschriften en
online op verschillende websites, waarbij te denken valt aan o.a.



Kunsttijdschriften
● De Kunstkrant
● Vernissage Magazine
● Zomerkrant Deventer

En diverse websites:
● Kunstinzicht
● Indebuurt/Deventer
● Kunstkrant
● Kunstgalerie-info
● Stadsmanagement Deventer

9. Verkoop
Alle deelnemende kunstenaars worden in de gelegenheid gesteld om hun
geëxposeerde werken te verkopen. Deze prijzen worden door de kunstenaar
zelf bepaald en beschikbaar gesteld voor de galeriehoudster. Ten tijde van de
expositie zal de galeriehoudster een lijst beschikbaar stellen met daarop
vermeld de gestelde prijzen per kunstenaar. Bij verkoop van één of meerdere
werken wordt de kunstenaar opnieuw in de gelegenheid gesteld om nieuw
werk beschikbaar te stellen en te verkopen. Hiervoor worden geen extra
kosten in rekening gebracht. Evenmin zal er over de verkoopprijs geen
commissie worden berekend.

10.Opening & Start Expositie
Een formele feestelijke openings vernissage met aansluitend receptie zal
worden gehouden op zaterdag 1 juli 2023. Bij het invullen van de
inschrijfformulieren zal worden verzocht om eventuele aanwezigheid op te
geven in verband met de aanwezige catering. T.z.t zal aan de deelnemende
kunstenaars een digitaal entreeticket worden toegestuurd voor deze openings
vernissage, die tevens als toegangsbewijs dient. De deelnemende kunstenaar
kan voor deze speciale feestelijke opening maximaal 2 extra personen
uitnodigen.

11. Instructies voor verzending of aflevering kunstwerken voor en na
expositie
Deelnemende kunstenaars hebben de keuze om hun werk voor de expositie
zelf af te leveren bij CaroArtGallery, of - indien dit niet mogelijk is - de werken
op te sturen. Zowel voor aflevering bij- als verzending van het werk naar de
galerie, zijn er belangrijke instructies. Lees deze instructies nauwkeurig!!

Instructies voor verzending per post
● Zorg dat de werken elk een goed ophangsysteem bevatten (zie punt.

12 van deze Algemene Voorwaarden), en dus helemaal klaar zijn
voor expositie. Dit scheelt de galeriehoudster een hoop extra werk.



● Zorg ervoor dat de werken met een sticker genummerd zijn achterop
het werk (nr. 1, 2, 3 of 4); zie ook je inschrijfformulieren. Dit bepaalt de
volgorde van expositie van je werken (die jij bepaalt) en
vergemakkelijkt voor mij het ophangen van het werk. Ik kan dan de
werken gelijk in de juiste volgorde ophangen.

● Zorg dat de werken goed bij elkaar in één pakket zijn verpakt (liefst met
bubbelplastic), en GEEN uitstekende delen bevatten. Dit voorkomt
beschadiging gedurende het transport.

● Zorg dat het bestemmingsadres (CaroArtGallery) duidelijk en in
hoofdletters wordt vermeld. Dit voorkomt verwarring.
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● Zorg bij verzending voor een officiële pakket verzenddienst (DHL,
POSTNL, DPD) en laat je pakket altijd AANGETEKEND versturen.
Dus met Track & Trace. En vraag hier ook altijd om. Dit voorkomt
een hoop ellende achteraf.

● Laat mij weten (per email of whatsapp) indien je het pakket ter
verzending hebt aangeboden, en stuur mij tevens een foto van je
verzendbewijs. Dan weet ik dat er pakketdiensten naar mij onderweg
zijn, en kan ik er rekening mee houden. Vergeet niet dat er nog vele
andere pakketjes zullen volgen, dus je bent niet de enige!!.

Instructies voor aflevering bij CaroArtGallery

● Zorg wederom dat je werken bij elkaar in één pakket verpakt zijn (ook
weer in bubbelplastic).

● Zorg ervoor dat je naam en adres er duidelijk op vermeld staan (zodat
ik niet hoef te zoeken naar namen en adressen).

● Zorg ervoor dat de werken met een sticker genummerd zijn achterop
het werk (nr. 1, 2, 3 of 4) (zie ook de inschrijfformulieren). Dit bepaalt
de volgorde van expositie van je werken (die jij bepaalt) en
vergemakkelijkt voor mij het ophangen van de werken.

● Laat van tevoren weten per email wanneer je je werken (als één
pakketje) komt afleveren. Let op: Dat kan alleen tijdens
openingsuren van de galerie! (woensdag, donderdag, vrijdag 10.00 -
16.00 uur; zaterdag 11.00 - 16.00 uur).



Belangrijk:
1. Aangeleverde werken die GEEN ophangsysteem (volgens bijgaande

instructies) bevatten;
2. Werken die NIET IN ÉÉN pakket worden aangeleverd of aangetekend

opgestuurd; EN
3. Pakketjes die GEEN duidelijk afzendadres bevatten

Worden NIET in behandeling genomen. Zorg dus goed voor bovenstaande
instructies. We doen dit met zijn allen, laten we het voor elkaar ook
makkelijker maken en niet moeilijker!

Ophalen en/of opsturen van werk na de expositie periode

Deze kunstexpositie sluit op 31 augustus 2023. Na sluiting zijn de
kunstenaars in de gelegenheid om tussen 1  -  5 september 2023 hun
kunstwerken op te halen bij de kunstgalerie. Kunstwerken die niet binnen
deze gestelde termijn worden opgehaald, zullen worden opgeslagen in de
opslagruimte van de galerie en op een nader overeengekomen datum onder
aangetekende verzending retour worden gestuurd.
Let op: de verzendkosten voor deze aangetekende retourzending komen
voor rekening van de kunstenaar.

12.Ophangsysteem voor de te exposeren werken
Het is van belang om een goed en eenduidig ophangsysteem te bevestigen
aan je werken. Dit zorgt voor uniformiteit en een professionele uitstraling
tijdens de gehele expositie, en het helpt de galeriehoudster bij het inrichten
ervan.

Notitie1: Voor kunstenaars die deelnemen met fotografische werken zijn er
misschien andere ophangsystemen nodig. Vraag de galeriehoudster dan voor
speciale instructies.

Notitie2: Let erop dat het smalle hangertje achter je werk altijd 2 of 3
millimeter boven het werk moet uitsteken. Dit helpt met het ophangen van het
werk, en zorgt ervoor dat alle werken in de galerie professioneel kunnen
worden opgehangen.



13.Belangrijke data: onthou ze goed
Hieronder volgen de belangrijkste data/deadlines voor diverse zaken. Dit zijn
data waarbij het gaat om uiterste betaling, inlevering, ontvangst en
anders. Lees ze door en schrijf ze in je agenda!

Ontvangst van ondertekende Alg. Voorw. 28 februari 2023
Ontvangst van inschrijfformulieren 10 maart 2023
Ontvangst van kunstwerken 31 mei 2023
LIttle Art Grande Opening Vernissage 1 juli 2023
LIttle Art Sluiting 31 augustus 2023
Ophalen niet-verkochte werken na expo 1 - 5 september 2023

Stuur de ingevulde en ondertekende Algemene Voorwaarden uiterlijk 28
februari 2023 per email naar caroline.geerling@gmail.com of per post naar:
CaroArtGallery
Caroline Geerling
Golstraat 7
7411BN Deventer
Nederland

HIERMEE VERKLAAR ik mij akkoord met de Algemene Voorwaarden, zoals hier
uiteengezet, voor deelname aan Little Art 2023.

Datum:

mailto:caroline.geerling@gmail.com


Ondertekening Kunstenaar:
Voor akkoord:

Adres Kunstenaar:

Voor alle overige vragen en/of speciale verzoeken check o.a. de website
www.caroartgallery.com (zie pagina Little Art 2023) voor meer informatie, raadpleeg
de FAQ (Frequently Asked Questions) en kijk of jouw vraag erbij staat, of neem
contact op met de galeriehoudster Caroline Geerling. Ik zal je vragen graag
beantwoorden en je verder op weg helpen.

Caroline Geerling \ CaroArtGallery \ Golstraat 7, 7411BN Deventer \ M. 06 25008683
\ Caroline.geerling@gmail.com \ www.caroartgallery.com

http://www.caroartgallery.dom
mailto:Caroline.geerling@gmail.com

