
SALGSKONTRAKT FOR KUNSTVERK
Mellom partene kunstner, kjøper og utstillingsarrangør inngås avtale om salg av nedenfor nevnte kunstverk. 

1. Selger
Kunstner (ansvarlig  selger)

Navn:

Adresse:

E-post:

Telefon:

Utstillingsarrangør (formidlingsledd: organiserer salget og krever inn betaling på vegne av kunstneren)

Navn:

Adresse:

E-post:

Telefon:

Kontaktperson:

2. Kjøper

Navn:

Adresse: 

E-post:

Telefon:

Kontaktperson (for firma):

3. Om kunstverket

Tittel:

Kunstner:

Teknikk og produksjonsår: 

Fra utstillingen:

4. Pris

For verket betales kroner

+ 5 % kunstavgift til Bildende Kunstneres Hjelpefond

Sum kroner

5. Betaling og levering

Samlet kjøpesum betales til utstillingsarrangør innen dato: 

Kontant/kort betalt dato:  

Til kontonummer:

Verket avhentes hos utstillingsarrangør, når betaling har funnet sted og senest den                       

6. Øvrige vilkår
Utstillingsarrangør har ansvar for eventuell skade på eller tap av verket mens dette er i utstillingsarrangørens varetekt. 
Kjøper bærer risikoen fra dato                                 Selv om salget og betalingen formidles gjennom utstillingsarrangøren, er 
kunstner ansvarlig selger. Etter overtakelse skal eventuelle klager på kunstverket rettes til kunstner.

Dersom verket ikke er betalt som nevnt ovenfor i punkt 4 og 5 innen fristens utløp, vil verket etter                                  utbys solgt 
for kjøpers regning og risiko. Dette innebærer at kjøper vil bli gjort ansvarlig for tap utstillingsarrangør og kunstner lider ved 
manglende oppfyllelse av avtalen.

Partene bekrefter at avtale om salg/kjøp er inngått på ovenstående vilkår. 

Sted/dato 

For utstillingsarrangør, på vegne av kunstner                                                        For kjøper
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