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Utstillingskontrakt Galleri Kunstgress  
Ved Galleri JZ 

 

Dette er en utstillingskontrakt mellom 

Navn på utstiller:____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

og 

Navn på gallerist(ene) på vegne av  

Galleri Kunstgress:__________________________________________________________________________ 

Utstillers faktureringsadresse:_____________________________________________________________ 

Utstillers e-postadresse:____________________________________________________________________ 

Utstillingsperiode fra: ________________________________ til:__________________________________ 

Opphenging av utstilling fra:____________________ Ute av lokalet innen:______________________ 

 

1. Formidlingsbetingelser/Utstillingsbetingelser 

o Galleri Kunstgress krever 5.000,- i formidlingsavgift pluss et formidlingshonorar 

på 25 % av utstillingens salgsinntekter. Avgiften skal etter endt utstilling betales 

innen 10 dager. 

o Utstiller fakturer selv for alt av salg i forbindelse med utstillingen og har 

ansvaret for at kunstavgiften på 5 % per salg blir betalt. Kunstavgiften regnes ikke 

som en salgsinntekt.  

o Galleri Kunstgress gjennomfører ingen salg, kun formidling av utstillers verk. Om 

kunst skal hentes av kjøper i lokalet må dette skje ved utstillingens slutt, senest kl 

20.00 søndag kveld. 

o Utstillingen står i 3 dager, fra fredag til søndag, med en åpningstid på inntil 18 

timer. Andre åpningstider etter avtale. Åpningstiden vil være som følger: 

 

Fredag:__________ til:__________ 

Lørdag:__________ til:__________ 

Søndag:__________ til:__________ 

 

Kommentar:___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2. Bruk av galleriet 

o Galleri Kunstgress har totalt 10 skruer til oppheng på fast plassering - 7 punkter i 

hovedrommet, 2 i gangen og 1 i vindfanget. Annet utstillingsoppsett gjøres etter 

avtale.  

o Galleriets gallerister står for vask i for- og etterkant av utstillingen og rydding 

underveis. 
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3. Inkludert i formidlingsavgiften er følgende: 

o Utlysning av utstillingen på Galleri Kunstgress sin nettside, Facebook- og 

Instagram-profil. 

o Prislapper på vegg og en samlet prisliste over samtlige verker i utstillingen. 

o Plakat på gatebukken til galleriet som blir plassert i Hegdehaugsveien. 

o Gallerist som holder vakt og orden i galleriet under hele utstillingens åpningstid. 

o Hjelp med oppheng/installasjon av utstillingen 

 

4. Utstiller har ansvar for å ha følgende klart minst 14 dager før 

utstillingsåpning: 

o Foto av 2-3 arbeider fra utstillingen til bruk i markedsføring på nett og plakat.  

o Tittel på utstillingen 

o Kort skriftlig beskrivelse av utstillingen til samme bruk. 

o Liste over titler til verk og pris inklusive annen informasjon som utstiller vil ha på 

hvert tittelskilt. 

 

5. Etter endt utstilling 

Bilder fra utstillingen vil bli lagt ut på Galleri Kunstgress sin nettside, Facebook- og 

Instagram-profil med mindre annet er avtalt. 

 

6. Andre spesielle betingelser (vedlegg).         □ Ja   □ Nei 

 

7. Ved brudd av kontrakten 

Dersom utstiller bryter kontrakten dekker utstiller formidlingsavgiften og evt. ekstra 

utgifter for galleriet. Dersom galleristen(e) bryter kontrakten opphører utstillers 

betalingsansvar.  

 

 

 

Utstillers underskrift og dato 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Gallerist/ers underskrift og dato 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 


