
UITNODIGING:ARTI SALON 2022

Amsterdam, 30 september 2022

Geacht Arti-kunstenaarslid,

De Beoordelingscommissie nodigt u van ganser harte uit om deel te nemen aan de Salon 2022.
Graag zien we uw nieuwe werken, gemaakt in 2022
NB: werken uit voorgaande jaren worden helaas niet tentoongesteld!!

ALLE disciplines zijn welkom. Op deze manier wordt de tentoonstelling een verrassing en geeft
inzicht in wat collega-leden-kunstenaars beweegt.

De Salon is zoals altijd een verkooptentoonstelling.

Er worden alleen  werken getoond van Arti leden kunstenaar die in 2022 betalend lid zijn van
de Arti. Werken van kunstlievenden of andersoortige lidmaatschappen worden niet
tentoongesteld.

BELANGRIJKE DATA

● Opening: vrijdag 16 december van 19:00 - 22:00 uur met een
feestelijke avond

● Inleveren werk: maandag 12 of dinsdag 13 december 2022
tussen 9:15 uur - 15:30 uur

● Ophalen werk: maandag 9 januari 2023 tussen 09:00 -15:30 uur
Expo gesloten van: 24 december 2022 tot en met 1 januari 2023

U hoeft zich niet van te voren aan te melden. Alle praktische informatie over de tentoonstelling
vindt u in de bijlagen. Mocht u, naar aanleiding van dit schrijven, vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met Marjo Boeijen, (020-6245134 - keuze 2) of e-mail marjo@arti.nl

Met vriendelijke groet,
namens de Beoordelingscommissie

Marjo Boeijen
Tentoonstellingscoördinator
Arti et Amicitiae

Zie bijlagen: Richtlijnen en labels
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Laden / lossen met de auto kan alleen tussen 9:00-11:00 uur. Zet knipperlichten aan en laat
auto deur of -klep open zodat duidelijk is dat u aan het ‘lossen’ bent. De parkeerwachters in de
binnenstad zijn streng.

Verzekering binnen Arti: Het werk is verzekerd vanaf binnenkomst tot en met maandag 2
januari 2023. Indien een kunstwerk te vroeg wordt ingeleverd of na de tentoonstelling
achterblijft, is het niet meer verzekerd, Arti heeft geen adequate kunst-opslag. Werken die niet
door de eigenaar-kunstenaar zelf worden ingepakt en opgehaald, zijn niet verzekerd voor
beschadiging.

Maximale afmeting van het werk i.v.m. de beschikbare ruimte

- tweedimensionaal werk, maximaal 2 vierkante meter (bv. 200  x 100 cm).
Dus: één werk per kunstenaar binnen de gestelde afmetingen,  tenzij ze aan elkaar
vast zitten en als 1 stuk verkocht kunnen worden.

- ruimtelijk werk, maximaal 1 kubieke meter

Performances en optredens tijdens de duur van de Salon en/ of openingsacts bij de
opening zijn van harte welkom; de vloeren van de zalen staan ter beschikking aan de
kunstenaarsleden, voor optredens, een concert, performance, voordracht, een lezing of een
lied. Als u graag iets  bij de opening wilt doen, dan uw plan graag inleveren vóór 15 november
2022 via marjo@arti.nl. Dan kunnen wij met de BC een mooie indeling voor de avond maken.

Apparatuur bij multimediawerk, films, geluidscomposities en andere vormen van werken op
monitor, screen of andere elektronische drager, graag zelf aanleveren. De aanwezigheid van
technische apparatuur in Arti is zeer beperkt.

Werk met specifieke technische gebruiksaanwijzing: Mocht uw deelnemend werk een
specifieke technische gebruiksaanwijzing hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk
per mail door te geven aan marjo@arti.nl . Bij inlevering van het werk, deze info op het werk te
bevestigen en bij de inrichting het zelf te komen installeren op woensdag 8 of
donderdagochtend 9 december 2022 Dit om het risico uit te sluiten dat het niet naar wens
gebeurt, of beschadigd wordt. Er zijn zo’n kleine 300 deelnemers, dank voor uw begrip voor
deze ‘regeltjes’. U weet waarom.
Installatie-film-DVD: aanleveren op USB of DVD (nooit per mail of wetransfer) en zelf even
uittesten of het gesmeerd draait op onze of op uw eigen apparatuur.
Sokkels: kunnen niet gereserveerd worden, om het risico dat deze al in gebruik zijn genomen,
uit te sluiten. Alleen uw eigen sokkel is gegarandeerd voor uw eigen gebruik.

Voor elk werk geldt dat het voorzien moet zijn van een deugdelijk ophangsysteem.
De beoordelingscommissie behoudt zich het recht voor, werk dat te groot is of zonder
ophangsysteem wordt aangeleverd, niet op te hangen.

Aanmelden: u hoeft zich voor de Salon niet van te voren aan te melden.

Flyers: de deelnemers aan de tentoonstelling kunnen t.z.t. uitnodigingskaarten ophalen aan de
balie bij de tentoonstellingszalen van Arti.

Verkoopvergoeding en BTW kunstenaars
In geval een kunstwerk verkocht wordt tijdens de lopende tentoonstelling, berekent Arti een
bemiddelingsvergoeding van 20%. Arti stuurt als representant van de kunstenaar namens de
kunstenaar en voor rekening van de kunstenaar een factuur naar de koper van de verkoopprijs
plus 21% btw. De kunstenaar ontvangt het bedrag van de verkoop min 20%
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bemiddelingskosten (bedrag van bemiddelingskosten is incl. 21% btw). Dit geldt ook voor de
verkoop van catalogi, boeken en andere aan de tentoonstelling gerelateerde artikelen.

Toelichting: Bemiddelingsprovisie wordt uitgedrukt in een percentage van de opbrengst. Voor
een omzetbelastingplichtige kunstenaar is dat de opbrengst exclusief btw. Immers, de btw moet
de kunstenaar afdragen aan de belastingdienst en is dus geen opbrengst meer. Wanneer een
kunstwerk via de galerie (in dit geval Arti et Amicitiae) wordt verkocht voor € 1.000 , en de btw is
9%, dan is de opbrengst voor de kunstenaar 100/109 x € 1.000 ofwel € 917. Over dát bedrag
van € 917 moet de provisie berekent worden. Het afgesproken percentage bij Arti is 20; dus dan
betaalt de kunstenaar uit zijn opbrengst 20% van € 917 ofwel € 183,40 provisie. Deze provisie
wordt aan de kunstenaar gefactureerd verhoogd met 21% btw. De omzetbelastingplichtige
kunstenaar krijgt die btw natuurlijk weer terug van de belastingdienst, en die is daardoor geen
kostenpost. De winst van de kunstenaar is in dit geval € 917 minus € 183,40 ofwel € 733,60.



Labels: graag printen, beide invullen en uitgeknipt meenemen als u het werk inlevert.

S.V.P Dit label uitknippen en één exemplaar ingevuld aan
de vóórkant van uw werk bevestigen

Naam
kunstenaar
Titel Kunstwerk

Jaartal
Materiaal

Afmetingen
Verzekerde
waarde
Verkoopwaarde
incl BTW

S.V.P Dit label uitknippen en bij de balie inleveren. Hiervan
wordt op kantoor een naamlabel gemaakt + een
vermelding op de verkooplijst/verzerkeringslijst

Naam
kunstenaar
Titel Kunstwerk

Jaartal
Materiaal

Afmetingen
Verzekerde
waarde
Verkoopwaarde
incl. BTW


