
 

Udstillingsaftale 
Udstilling i Furesø Kommunes rådhus Sløjfen, Stiager 2, 3500 Værløse 

 
mellem:  XXXXX 

 

og: 

Furesø Kommunes personalekunstforening 

 

for perioden X/X (opsætning kl. XX) til XX/X (nedtagning kl. XX) 2019.  

 
Transport 
Med mindre andet aftales, påhviler al transport af kunstværkerne til og fra Sløjfen kunstneren. 
 
Forsikring 
Rådhuset er videoovervåget og alarmovervåget udenfor almindelig åbningstid. 
De udstillede værker er forsikret gennem kommunens forsikring, som dækker tyveri, 
hærværk og brand.  
 
Ophængning 
Alle kunstværker skal leveres, så de umiddelbart kan ophænges eller opstilles.  
Repræsentanter for Kunstforeningens bestyrelse og kunstner aftaler sammen placeringen 
af de af kunstneren medbragte kunstværker og placerer kunstværkerne. Der stilles podier 
med aflåselige kupler til rådighed – der er i alt 14 podier i forskellige højder med 
aflåselige glaskupler. Der er 6 i str. 35*35 cm. og 8 i str. 30*30 cm. Billeder ophænges pt. 
på udstillingsvæggen på søm, der kun kan placeres i udvalgte højder. Billeder til ophæng 
skal derfor være forsynet med justerbart ophæng på bagsiden.  
 
PR og materiale om udstillingen 
Senest på dagen for opsætningen af kunstværkerne afleveres en værkliste med 
værdisætning og eventuelt fotos af de enkelte værker. Listen skal være i et format, der 
kan kopieres og udleveres til interesserede købere.  
 
Ved opsætningen vil det være muligt at ophænge én side med informationer om 
kunstneren og evt. link til hjemmeside. Ophængning kan ske i A4- eller A3-format. 
 
Hvis undertegnede kunstner mailer billedmateriale - foto, tegninger eller lignende – lavet 
af en professionel fotograf eller tegner til brug for kunstforeningen, skal dennes navn 
påføres. Samtidig tiltræder kunstneren på denne kontrakt, at fotografen/ophavsmanden 
har givet sin tilladelse til – i overensstemmelse med Lov om Ophavsret - at de vedhæftede 
billeder frit kan anvendes til PR-formål i trykte og elektroniske medier – herunder 
kunstforeningens hjemmeside på www.furesoe.dk - uden yderligere betaling til 
ophavsmanden. 
 
Fernisering 
Kunstforeningen forestår kun ferniseringer efter nærmere aftale.  
 
Nedtagning 
Kunstneren sørger for nedtagning, pakning og borttransport af værkerne på den aftalte 
nedtagningsdato.   

http://www.furesoe.dk/


 

 
Afregning 
Hvis værkerne i udstillingen er til salg, sælges de via receptionen. Der udarbejdes 
salgsaftaler for hvert værk. De solgte værker forbliver i udstillingen, til den er slut. 
 
Afregning med kunstner sker, når de solgte værker er afhentet og betalt af køber. 
Kunstforeningen hæfter ikke for uafhentede værker.  Til brug for afregning af den solgte 
kunst skal CVR. nr. angives ved underskrift af denne kontrakt. I tilfælde af at udstiller 
ikke er momsregistreret, opgives CPR.nr. 
 
 
f. bestyrelsen for                                      Kunstnernavn 
Kunstforeningen                                                         CVR.nr. eller CPR.nr.  
 
_________________________                 __________________________ 


