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UDSTILLINGSAFTALE 
 

Mellem Morsø Kunstforening af 1961, Holmen 7c, 7900 Nykøbing Mors og 

Navn 

Adresse 
 

Mail 
Telefon 

Kontonummer 

 
er der truffet følgende aftale om udstilling i kunstforeningens lokaler fra den xx xx xxxx til den xx 

xx xxxx 

 

For udstillingens gennemførelse gælder iøvrigt følgende: 

1. Kunstforeningens kontaktperson i forbindelse med udstillingens afholdelse er  

Navn 

Mail 

Telefon 

 

Kontaktpersonen er bemyndiget til at træffe aftale med kunstneren vedrørende alle normale 

forekommende opgaver i forbindelse med gennemførelsen af udstillingen. 

2. Åbningstiderne i udstillingsperioden er alle dage kl. 12-17 undtagen mandage. Der vil juli-

august være udvidet åbningstid (11-17).  

3. Kunstforeningen har forsikret de udstilllede værker gennem en generel forsikring tegnet hos 

Max Levig & Co.s Eftf. Forsikringsaktieselskab (Tryg) i København. 

4. Kunstneren er ansvarlig for, at værkerne til udstillingen er udstillingsklargjorte. Værkerne 

afhentes af fragtmand xx xx xxxx. 
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5. Efter udstillingens afslutning returneres de udstillede værker (bortset fra evt. solgte værker) 

med fragtmand xx xx xxxx. 

6. Fragtomkostningerne betales af Morsø Kunstforening. 

7. Kunstforeningen fremstiller og afholder omkostningerne til invitationer og plakater og 

sørger for traktement i forbindelse med ferniseringen lørdag den xx xx kl. 11.00. 

8. Materialet til invitationernes og plakaternes indhold (CV, fotos og eventuel tekst) skal være 

kunstforeningen i hænde senest xx xx xxxx. Materialet sendes til foreningens IT-sekretær 

(adresse m.v. se bundtekst).  

9. Hvis kunstneren selv ønsker, at der lægges særligt materiale frem på udstillingen, skal dette 

være foreningen i hænde samtidig med afleveringen af værkerne.  

10. De afleverede værker skal være forsynede med navn, årstal og salgspriser. 

11. Grundplan over udstillingslokalerne kan findes på kunstforeningens hjemmeside, hvis 

adresse fremgår af bundteksten. 

12. Ved salg af værker på udstillingen beregnes en provision til kunstforeningen på 25% af 

salgssummen for solgte værker. 

13. Afregning sker senest fire uger efter udstillingens afslutning. Beløbet indsættes på det 

oplyste pengeinstitutkontonummer. 

14. Iøvrigt er der aftalt følgende:  

    

Således enige 
Nykøbing Mors, den _________    xxxx, den _________ 
 
Morsø Kunstforening af 1961     Kunstnerens navn 
 
 
    
 
 
 
 
Denne aftale er til orientering tilsendt bestyrelsens formand og kasserer 
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