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OPDRACHTVERSTREKKING

Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency

Partijen:

l. Jos Dirix Sculptures, handelend onder de naam Dirix Beelden V.O.F., KvK-

nummer 12052271, gevestigd Dries 11 te 608ó AV Neer, rechtsgetdig

vertegenwoordigd door

de heer J. Dirix, hierna te noemen: 'Kunstenaar';

2. Stichting ruiterstandbeetd Philips de Montmorency, KvK'nummer 680098ó0,

gevestigd Kruispeetweg 17 te 600ó SX Weert, rechtsgetdig vertegenwoordigd

door

de heer F.J. Heijckers (voorzitter), hierna te noemen 'Stichting';

Overwegende dat:

- ln het jaar 1568 Phitips de Montmorency, graaf van Horne, op de Markt te

Brussel op tast van het Spaans gezag werd terechtgestel'd;

- De Stichting de persoon Phitips de Montmorency 450 jaar later wenst te

gedenken door het oprichten van een ruiterstandbeetd te Weert;

Komen als volgt overeen:

1. De Stichting heeft aan de Kunstenaar opdracht gegeven tot het vervaardigen en

ptaatsen van een kunstwerk te Weert in de vorm van een ruiterstandbeetd van

Phitips de Montmorency. Deze opdracht wordt in deze overeenkomst schriftetijk

vastgetegd.

2. Het te vervaardigen standbeetd wordt door partijen ats votgt gekenmerkt:

Titel,: Ruiterstandbeeld Phitips de Montmorency

Auteur: Jos Dirix ScutPtures

Kenmerken: tevensgroot ruiterstandbeeld in brons; hoogte 2,60 meter;

gewicht circa 1000 kg, een en ander zoats partijen op basis van

een schaatmodel zijn overeengekomen;

Optage: één (uniekheidsgarantie)

3. De Stichting betaaLt voor deze opdracht aan de Kunstenaar het bedrag van €

I 45. 000, -- (zegge : honderdvijfenveertigduizend euro), i nctusief btw.

4. De votdoening van het onder 3. genoemde bedrag dient ptaats te vinden votgens

de navolqende termiinen en data in het iaar 7Q18: 9 februari: €.14.500,--,1



.t

€ 30.000,-', 24 aprit: €42.500,", 27 augustus: € 50'75A,",1november: €

7.250,--.

Zotang een Van de voornoemde termijnen nog niet is aangebroken, heeft de

stlchting het recht op uitstet dan wel afsteL van het project, zonder de

resterende termijnen te votdoen. De duur van de afstetperiode wordt in overleg

met de Kunstenaar vastgestetd.

5. De feitetijke tevering van het kunstwerk door de Kunstenaar zal geschieden door

aftevering door de Kunstenaar en aanvaarding door de stichting op 15 november

2018.

6. De Kunstenaar tevert aan de Stichting de specificaties aan voor de door derden te

maken transportsokket. De benodigde cal,cutaties zutten uitbesteed en betaald

worden door de Stichting.

7. DeStichting draagt zorg voor de benodigde privaat' en pubtiekrechtetijke

toestemmingen voor de ptaatsing van het kunstwerk te weert.

g. Ter bekostiging van een deelvan het te reatiseren kunstwerk zijn partijen tevens

o\,,et'-eengekomen dat cle Kunstenaar een getimiteerd en genummerd aantal

schetsontwerpen van het ruiterstandbeetd zaI vervaardigen conform onderstaand

over¿icht.

Een schetsontwerp zat enket vervaardigd worden indien er een

verkoopovereenkomst voor is gestoten met een derde' De schetsontwerpen

worden 1 maart 2019 oPgeteverd'

maximat
e oplage

verkoopprijs per : ten behoeve

stuk inct. btw. , van Kunstenaar

75%

ten behoeve

van Stichting

25%44 € 1.250,00

g. Al,s de vottedige optage (vijfenvijftig stuks) bij intekening op de sclretsontwerpen

gehaaLd wordt v6ór l januari 7019, zalvan elk schetsontwerp 50 % ten behoeve

van de stichting zijn in pl,aats van de in het schema genoemde 25 %.

10. De Kunstenaar behoudt het auteursrechtetijk eigendom met betrekking tot het

kunst-werk. Het is de Stichting niet toegestaan het kunstwerk op wetke manier

dan ook te reproduceren en/of te verveetvoudigen zonder nadrukkelijke

schriftetijke toestemming van de Kunstenaar. De Kutrstenaar kan daaraan

(financiëte) voorwaarden verbinden. ledere vorm van verveetvoudiging en/of

andere toepassing dan oorspronketijk bedoetd en overeengekomen btijft het

recht van de Kunstenaar.

afmeting
schetsontwerP

10 cm

25%75%€ 2.500,001120 cm



11. Het is de Stichting zonder toestemming van de Kunstenaar toegestaan om
afbeetdingen van het kunstwerk te gebruiken ats promotiemiddet voor de stad
casu quo de gemeente Weert, zonder commerciëte doeteinden. Hierbij zat de
naam van de Kunstenaar ('Jos Dirix') vermetd worden, tenzij dit, getet op de
beperkte afmeting van de afbeetding of vanwege de beperkte zichtbaarheid, niet
zinvol is.

12.lndien de Kunstenaar voornemens is enig auteursrechtetijk recht of aanverwant
recht op het kunstwerk over te dragen aan een ander, zat hij dit recht of deze
rechten eerst aanbieden aan de Stichting.

13.Het is de Stichting zonder toestemming van de Kunstenaar toegestaan om a[ haar
rechten en ptichten uit deze overeenkomst over te dragen aan de Gemeente
Weert.

14.De leveringsvoorwaarden van de Kunstenaar zijn aan deze overeenkomst gehecht
en zijn van toepassing uitstuitend en atteen daar waar deze niet tegenstrijdig zijn
met of afwijken van onderhavige overeenkomst.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt,

Neer, 2 4 -Ç .- zon Weert,

F.J. Heijckers

2018

J. Dirix



rl'/

JEE¡ DIFQIX
EITELDHtrILl\/l/TR

Leve ri n g s vo o n¡va ar-de n,vnor"ku nsrtw erkßn

Ëedoponenrd ter griffie van de Anondissements-Rec,htbank le Leeur,,¡arden, d.d. 1û aktober 2û12
onder nummgr 12û.2012 - waarin tevens is opgenom*n een U¡ttret{sÈl uân de Auteursr,vet 1912,
intaks harrldondc kunsl,
U¡tsavei $tlchtrnç¡ Ban:o¡rs Orgnni*atlo ldun$l€nãfirF {BOK). tu¡tyrighl Strt:htlrrg BOK ' ?012

Deze le'¡eringsvoonruaarden mrlgerì door de aangeslotenen br¡ BOK gehruikt v¡ordçn, in aangepaste ol
onverkorte vorm. Hçewel aan rle irthoud en sarnenslellinE van de voonvaanlan d+ groolste :örg ên
aandaclrl ls besteed, aanvanrdl BtK geen enkele aansgrakehlkhcid vcorlvlooir.rr¡dc uil hel nrtdplegÊn
Ên hÊt $6hfuik çlaarvan, Douc [cvr:rin$siiÕûftryðlrden çlolden v*or allo dcnth¿rcr v$rm{tn v;ut
tleÊldÊrìdÊ kilnst

1. Aigernene Bopalingen

De opdrachtqqvçr r5 dugnnd, di€ Éttt$Ê vorrfi vãn kunet koopt, dnn nul opdrirchl genfi iol
vervaardiginç¡ of sçn overeürtkomst ãarìgãât mst 0ün ol msorrJsrc kunsinnaar(sl. met het doçl
orrr kunshverken in oigonclom te verkrijgen, te verhandelen, ln bruikleen to gevon of opertb;:ar
tÊ mâken, wordt in deze levering*voont'a¡frden aangeduicl als de koper/opdrachtgever.

Dç lrunntcnaar is tlegene" dle barogpsrnãliü eni$e vorm vån lqunsl uilvoert an levert.

De¡-tr l*vt¡nrrgsvourlaården zljn, mo{ urlÉtlllrr¡g v*n inkoop- cf arulerg vor}rwasrden van dg
oprfrauhfgever, van toepassing op dc totsti-¡ruJkrtfiling, de inhotrd en de nakoming r,an alle
tussen ele opdrachtgevÊr en de kunstenaar gesloten o'¡çreenkom$ten.

1,1

2. Frllaopgrve

?"1 Prijsapgaven zijn vr¡ibliivend on zijr't 2 rnaanden geldig. Pri¡stpgãven k¡.rnnen wijzigingen
onrtergaan doûr Êen cnvoor¿ione ,,,eranrJering in de rl''erkzaâffihedeß" verhoginoen van de
mntorir.xrlprr¡¿ün *n1'tl lon€n vfln ejnrqJarr brj h€l wËrh GËnö€mde Titrrevârl Ên tanblødinçron
gOldrfn n¡Êt AUlomatlsch voo¡ loekoms!iq* tpd¡achTen

2.2 Prijsopgaven van de hunslenåôr eiln gei'aseerd op de ìnformatie die dcor de +pdrachtgever is
verstrekt- De rpdrachtgevsr :laal ër vüúr ¡n dât hii alle essentiËle infsrmatie voor opãüt,
r:itvoerirrg en afronding van de opdracht tiidig en naar waarheid høcfr verstrskt.

3.3 Bil prrjsopgaven is hel aulour$r${)ltt ntel rnlieprapen.

3. Aankoop- enlof Opdrachtbevestiging

AAñhoilçn¡flfrçirrrllrt*rn rliç¡rÊn uêdqrï¡d$ , ühriftrrtiik af pr*r r,r"nriril le wrvdfirr tJ+iv$$t¡¡3rl nlsl
vermgldinÐ vaq rln ovëreêngÊl(o¡nen priis, rlc. inhr,r¡d v;¡n rJe! aankoo¡t/o¡:ciråch1 en de
leverin gsterrn ijn.

lr:di*n rle cpdrachtgever dçze hr:+esligittg nalaat, määr er desondanks mes insteml rh¡t rle
krrrt$l¡rru:l;rl r1Ër1 aafivang maaki rurrt ltet ililvo$rrìn ,¡arr dú opelfaclrt, den zal de rnhçrrrl virrr
cJffeirt*¡ ;rls uvurüFngåkomen ¡old*n. N¡rtJsru mrLì;t{lcl¡n$g atspraten en l}ødirl51en bindtn
kt¡nslon;u¡r r:er¡l lurclal rJe¿e schriflelr¡tr af irer r¿-nl¿il dr:ar de kunËtenååf ziin b¡evest¡Sd,

lndien na clrrr npdracht toi priisberË]kening en prij*opgavs vÊor een nog uil te
kr¡nstwork. cje opLlracht tot r.ritvoering nn ltlv*.trirtg ¡årrrger dsn een rnaand uitbliift, is
kun$k':n¡r;¡r gereclrtlgd dç kosl{rn viln h*l d¡nd€rÍûÊk. sch€tÊen Êfl priigþêfÊkrJninç¡ nfln rft:

kn¡Jrrrl*¡rrlr;rr:lrtgevar ffi rçkÐnin1¡ t* lrr*rtçtrtt. 3ü d*gen n& dåte van de ochrlftoil¡ke
priisopga'¡*r.

T OO3r ,1?9 ã9 +e Sr I F otjr! 4'rå å.t la rz I w!.JYi.rJ{]etD!R|X.OBu i ¡l'¡¡"Otgtlolç.gOtRtx,cc¡f.{

u:f,'JOó'l 5lii.r Fln' q.,'{ '7r!-:lìF''rl

r:!BÞj it.jrjll ç?ñé1==.: I x;.uuu;:.ifj- t'l!.Ju! ,r:
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tndrÉñ de aankner¡r/rr¡r<låtstfiBdrlreifrülll# glÞCill$Ë*nffr$Uo{ff He kunstsnsar'.tordl Eedaan Ðn

riaartegen binnen t dagert rïoor de i<operlopdrachtgev€r geon berwâar worcii gemaaki, zai çie

inhouri vñfi düzs bevesliging de parliien bindend en rechtsgeldig zi"¡n.

Koperropdrochtgever en kunstenaar vorpliehltrn ,rich {o¡. gÊhelmhûudiflt van.â¡fe vertrsuwoliikc
info¡mr¡irs rti* n[ in hút t(tdor vfln rlu ovfirqønh{ntsl vâfi qlk8tr tf ult end0r0 bton h0hïnn

vorhreig*:n. lrl{urilst¡e geldt olr vorlrauvruliJlt als rlil door d€ aflüÊrê FartlJ ra gomold of alri dlt

voortvk:eit r.¡it de ¿ard van de infsrmalie.

Ultvoering

Þe kunstenaãr dÞnt da kope#cpdrachlgcvar uncraf bøkend ts rnaken rnet de door henl te

stell en leveri ngsvoon¡aarden-

De kunstenaar ¡al ¡ich insparrnen de u¡rr"ftarlltt :rxgruldig r¡il te vceren en tÉ st¡Êvên ns€r sen
vÐOr do oprlrirr:irtgovËr aanvgårdb$flr ro¡iil|lËr¡i. Vtor ¿Õvår nood¿åktllik Aål dE kuflût6nañr rl$

Opdfashtgovor o¡r rlc hoôgtÉ ltouden van du voortgtng van de w*fk¡¿âmlì*dÖn.

Een doon de kunstsnaãr {)pgegeven termijn voor hel volbrengen van het kunslwerk fieeft een

indicalieve sirekking, tanzij uit de aard of de inhoud van de ovËr€enkomst anders blijkt. De

oprirachtgever client de kunctenaar in het geval van ovÉrschr¡¡difig ven flo opgegever: termlin

$chriltèlijk sf per 0-m{ri! in gahrokr la ttÊll€n.

3.5
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EW
$c het-cen en ontlu- erpen

tndlen dt koper/apdrachlgerer Êen vanant op hËt son¡l$ onlwar¡r, uflcwel q€rt üf nteerqlere

rrleuwc ontdolporr vorl¡¡nllt, word*n dtto txlrfi trofhtanmhndsn af¿cnrJsrllJk aan hÊm ln

rskening gebracht,

Alle ont*erpen en schetsen blijven het intellectuele eigendom van de kun*tenaar, n¡et het

uitsìuitend recht op openbaarmaking en exploitatte, Ontv*eçen blÛven ook riin malerieel

eigerrclr:rn, lenrlj nadrukkalijk anders i* ûvsraûnûçkorncn. Dç kunçlonn¡lr lfivsft ¿iitì onttvorp€n

An ËChôtgen ults[urllrntt {}ilr rErì iitdrUL t* !ûvûr} vf,n Èôn nûg iâ lävÈrån c,q. uil lË vûSrÓn

kunsl¡¡¡erk, vrtrlicn van eên schrrlte|¡jke ÞËqrÐlir1g çan de uitvOe¡rngskÛsl€n"

ç

5"1

Ë. U¡tvöerlng door dorden

Oc hunstenaar hsoft hut rç*hl, yrer ¿över een gooda uitvoering van ds ovorÊ6nkom$t tllt
ufireiËt, r.le opdracht gedeiellelljk rJoorderden te latsn uitvooron. De kunste¡laar ¿al lrleftoe

uitslr.¡itend tvergäên na overleg *tel. opdrachtgever-

8-? lndi¿ln ¡ir: let:hrtis*lre uitvoering van e*n bepo alel kunstwerk qecleettelijk of gehesl door clc-:rden

mrJ$t Ltrrr!Ër¡ SerËaliss€rd, is rJe kurlglçnagr dlå dË oFdråÉht ontv¡flS tot loverlng vsrt ltt'tl

gohnln werk, verpllcht tce¡¡cht t€ fìout,*tl {¡p dð Süôde ultvoerlng. D6 kunstonaat ¡s

veranlwocrtlÐlijk voor het anistieke reçull¡js{ t¡an hel gehele kunshverk. Derden, dic door cJe

itunstenaar mçt rle uiÞra,ering van gedeel!.en ol het geheel uân Èên kunstwerk ziin belast, 
=ijn

t*genover hem vsr*ntr¡¡l:ordeli¡k ucor het technischc resultå¡rt, De kunsteilaar bepaalt de

knt¡¿É vål'¡ cle uitvcsrqlcr{r+1, lcnzlj voor¡if andÈrs ls ovoroonç¡rlkñnrRn

7 Leverlng

De kunsten¡ri¡
Igveren ¡ûtls
ûm$líln(JrghÉtl

r rli*nt hel dour hem op te leveren kunsilverk op de overeeng uit te

vÊÍrneld in lijn oprXrach lþsveÊttginú. lndion cla¡r eloor onvnorJiÊne
eñ vf,n nno&1 v¡c¡rrl$n ¡lgtw6l(gn, rtTeql dit tiidigJ on Ertrnrrliveerrl duor do

T n|f3 ! .17* fiç? +ç s¡ | F- ÉÉ3 r .r-l 5 a'l =a rr I lvrüTv,JoE'ËtRlx"c;€J¡¡ ! tr'.rFo(ir':caclt.{lx,ec¡ft{

Ê"rl Etr¡5¡l;;;.1+-gtf I .;l 1: ' :: il !.gl ./ I

/1,8i-: åalr{n çTi:: i ::' I | +,.t4:c,rr,irl :35?oç ;g ,&L*-
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kunstÊni¡ar ¡an üu honø/oprtrncl,ggXE ff|jl¡fJil f-l-"t{f..",Sfl 
btkend t0 $rorden qnm¡t¡¡ltt,

De koper/opdrachtgever is verplicht het dÕor henn opgedragen kunstwerk zo srlel mogeliik tra

het gereerliomen ¡n ontvangst. te nërnen Ën te beûÕrdelen uoor akkoard' Terr:ij anders is

overiãngnkomen, {iient de [oper/ofdrachtgever alNes te doen om hel op tiirl lÊueren mog*lijlt

tu rnakeñ, hrdran elaaraa¡r niet lçan wûrdon votelsnn, dient ltij dqt de kun*tenaar tijdig an

gulnotiuecnl rnEde lrr tltlle¡ì,

De met de kunstenaar orërÈengekomen leveringstermijn is door de koper/opdrachtgever

fiirnrnÊr als latale iermi¡n an¡r tirnerken" tenzij hèt tegendeel uitdrukkeluk *n schriflelijk of per

s-rnsil mct de kttnslenaar is r:vere€ngakornen,

l"let is cle krjnstefìaâr toÉgesrðan bew¡ar". Ðp$lðg en v{r¿skçr1nqËkû51qn ¡n r*[tnlng tQ

brengen over do penodelanaf het ernde van de vcora{ cverecrugekornen leverings{crmijn tot

aan het ßlsment wâargp dc daadwçrltelijke levering doar de koperlopdrachtgever mogelijk is

gÈmaakt-

¿
Belallngen

De k¡lnste*aar is gereehtigd hetallngen ifl meerderc term$nen tç vorderen'

l¡lj ds opdri¡clrt¡overt,

,Alle h u I prnirlrl el en/ rnilteriãlsn, p rod ucli*nt iddelen en luÊssnproduttêrl boharen btj de

atelierinvent¡:ris van de kunstsnaar en blijven diens e igendorn, ook l'Jånnesr zii aan do

knpe rlcpdrachtgever Ðp rekening ¿lin gestêld- De kunsleitaar iç niet verplicht tot

düaruan is cvereengckömen' lndicn is overoengekomon

h$v¿;¡srrl
lcnzij vr:trnf andÊrs
mncglun wortl*n, i$ d o kunÊtsna¡r úêr6chl rgrJ dadrueof rrÊwâ$r- oü$l;ls- sfl

vñr¿ÉkenngËko$tgn in rukenlrtç¡ te brongttrt

f tlogt 4.tg 59 49 ç1å , F Ëtr3t 4'?ã E4:a a.7 | Y/vrsd.Jogo¡rtlrr.cd,'q , ll'{Fe{ÊJEaÛ¡FtlX.çelM

gt.., ¿f,E*::¡::+ LFnI i r.'";. 1în=Er ¡'

À¡t:; ..il,ti¡ r¡'f i¡: i IF 13 ÊiEi.1=å:!¡: i 35?fi':'l:

8..1

Dri küp€#opdrachtç¡ov*r dtent rijn balalinge n tË doon trinnen Elertig dagen nat de datunr vËtñ dê

rukening, ttie tn Or¡cre*n*tOmmirig l$ rïrrt {lÉ OpdrüchlovefognkornÊt dio lrsm rJs¡cr dç

kunsteniar is toegazonden- Bc¿wsren l$gen cle hoogte ven cla faclure¡l schortøn de

betalingsverPlichting nief oP,

lnggval van overschrijding van clo tretalingstcrmijn is de koper/opdrachtgever een wellelijk

v¡itË¡esr*tdo r{rntr¡ V*tscñ'uldlgd tol uan trgt momônl wðãrry} fltT v0lttdig6 tredraçis vOtðããn,

t'iOlðn ,l* betallrrgrtrrmt¡n woidt ovrrrschr€don nlâg de kurl$þnq4r ¿lin wsrk3ôârïtl$dm
àf=on.rrr*n. tot hlt nlomenl wåí¡rrp de kope,rfoptlrachlgever ullnog hot versclìL¡tdigrh: bødrag.

verhoogd met do rsnte. hee ll voldaar¡- Eeialingen worden gsâcht te ziin voldaan. wanneer de

kunstenaal het volledþe bedrag heefr antvangen'

Extri¡ kostËn d{o oRtttååfì fllri tgvÕtç vån dt iñvürd€r¡nç u¡n hÊ{ docr koper/opdraehtgever

vergcfrutstgr,te Ën niåt rrldq beiarrlrla neCrag ti¡n voor rnksnlnq v:¡n dü kopor/nçulraclìlfi$vßr,

Bljkomende ltoslen

Tan bshoeve van $r!n !fi gpdr;rÇht veru¡¡rcltqd cn geåel'gtd ku*sl*grh ãijn, v{}orloY€f vüfi

tclepassrrrg,detndrjr¡r¡sk5-6nv*orbgreir!ingswo*k¡¿arnhedcn.lrulpma|.oftilitln,
pro.tuctlemiddelÊn, tu$s€rlproducten, verpakking. transpo¡"t{enl. lråilËprrlr¡sico's, rets- en

vorblijfkoste;r, verzekerir'rgen en BTtlt' vçor rekening Yân dÊ koper,'opdrachtgever-

Wijriglng*n in rle opdracht door d* opdraehtgever d¡ç door de kunstßfiÊsr niat konden wortlen

uçüri*ñen nr6*rwärk vüröor¿f,kcn, lullen ¿jüor de qpdrflÛlltgqvsl ;r¡tn dç kun+tensãI wordnn

ool.jn"n confq¡rnr het rn rje oveleenktntsi afgesprokon lilrlef" Ër i¡ vosrls s¡lfðke van

mBçr',,rerii- indien als gevolg van het verstrckken van onjuiste of onvolledlge gsgeYens door de

opdrachtgever, gpdrachtnemer haat çplarrde werkzaarnheden opnicuw moet crguniseren'

Opdracnü:enler eal <Je kcstnn vr]or rñeerr,rl€rk op basis van nacalculatis in rekenin¡ brengen
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lnrll$n de aankoopiopdrnclll tot tôvoring 4trgqct-!-Ça! pefl,pfoo{Etuk .ft h€t Beko¡€n rnatÊri¡t{1,

or:n modet ofwêt B6n rrÊfftfeltU vofrft$fdtltffitòöfdËklhft$tUnanr gelovord mÐet wordçn,

komon deze lrijkOmende wark¿aamheden ¿¡is extra ¡(ostÊn voor rekening van rìe

kope r/oprl rachtgever.

Klachten

Klachtcn dienen schnftelijk gerllotiveërd binnen veertiÉÍì dagen na Ontvängst van f¡et

gete'rerde kunstweú øan de kunstenaer gÈztndËn {e 'worden'

f{¿l rJ* tennïn t¡ãn vðorlrÊlì $agå* nrr ¿lfrûodiûQ vân de oËdfãeht wtrdi dé opdrachlf|ovûi

gcncht hat if¡ultaal van dð Ofur¡cht voíltrJig tc hgbþen âanvsãrd Oa¡¡r¡ta ¿al åËn €vgntuelo

flachf niel mesr als zo.danrg door de kunstenaa¡ ;¡ ¡g¡s¡$gfung vrnrde n gêntmên. Indien in

een bijzonder geval dle erñrijn voor de koperlopdrachtgeter verlenging behoeft zal de

kunçte¡¡aar naär redelijkheld een langere lermljn l'ân ntg eens vsertien dagen toestaan.

no h*pcrtôpdrûthr{Gv6r dient rijn klacht tp baggrcn op då ¡n tle opdrachtÞÊvê$tÐ¡nã

uorin*t¿u gäg6vonã. tc fopcr/opOr¡rçhtgnvar ¿sl êún kunltwsrk ni$l mr)gËn afk€uron tündûr

de kurrstenaår ult te nodigen z[n kunshnrerk rnandeling toe te lichten.

lndien tot uiterlijk acht daqen rra ontvangst van dÊ fâcluur van de kunstsnaar. door de

[ofertoparachtlever geen schriftelijke aanmorlting is gemaakt ÇP het berehondo her.lrog,

worÚt t,i ge¡lçlrt tls t{ltuçr le trst¡hon ¡onvnorrj r}ñ gosd$t¡rturd'

Annule ring

lngevat een kar:piopdrachtove¡eafikûffist door tle koper/opdrachtgever wordt geannuleerd'

teF,vi¡t Oe kunstnn;r;¡r reeds in 0Én gevorderd stadium ir gOkomen met vcorbereldtng,

uitvr¡Lrtrrr¡swür*¡¡r.lmhedefi ün¡of v*rrb¡nleniggon mot {lcrdfirl. ¿r'rl de koparlopdrachtgovor

gehoudeÅ ¡rln, clo gehele serfl vãn ¡¡llrr kostsn dle brl hçt tt:t ntanri kontert vån h61 kunstwtltk

tlf¡trrrkken ziin aan dÈ kunstenaar te vtlldoen.

d,{

tt I

Gsschi!len

Van een gs$0hil tu*sen de koporroparacntgåver €r¡ kunstenaar is sprâkð ¡odra *Jort vnn beide

il6rrlJtn verkläilrt d{t ¿ulks hot govttt it.

Eerr geschil tt¡sse n de koperfo¡rdrachlgever en de kunstenaar, diens erfgenamen af

recninebbendsn. kan *oiden voorgelegd åan een arbitragecómmissie van tenminste 3 ter

rake kundigen, die het geschil kan besiecnten door een voür beide partiien bindend adviec'

De arÞuragacr¡mm¡ss¡elåfT 8en rvisselend€ gÍrmenÊlêlling hebben. ftaar begl{lirl å¡tijfl illt e€il

kunstcn¡i¡]. esn SôlÈ.rshçrudcr gn 8ên Jt^rrifi,l. fle $ur¡rrrtssie ¿ðl b¡nntñ 30 eiagan ne

behandehng haar advies urlbrengen.

ln het geval dÊt årbi¡"aüÊ ntçå gÊ**fis¡ y¡çrdt ul niet h*È gewenstÊ resultaai apleverl bÊslist de

gswÐno hurgerlljke rechtçr,

11,2
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12.2 Als dr: arrrstandigheden '*¡åaro n rl er de koopio pdrachtovereenkomst werd gesloten zich

¡fflani{ì rrrijrigen, dat de kunstena¡rr u¡t srtisti$k$ af ¡rl¡rteriÈile overu.regingan gefin

rnrrgeli¡k l¡r.rri(:n rrlt¡*r ¡iêl dt ôürfitfÉlnkÇlifk lmclc¡t¡klu rlptlrnthl naar behot'rrt r.lil ttt

gelechlrgd dic çlv*reellkomst cP te ¿êggÊ11, e6ht€r mol lmllnud vtn ¿ljll techt Õp ncrl rì

opdrachtovereen kc:rnst volgens die gewijzigde omstandigheclen

12.3 Ét ls rJocrr overmacht cie kr:nstenaar ziin verpliclrtingen vnlgenr tle

rrret kfln nakr;rtren, \qrordgn dazr: urtgolteld tol de üvermåçhtçtte ls inrligd. AIF de

hunstgnüar nn clrle rnâând0n nng niet rn stäât ls aiJn verpli*httngan nfl tÊ komÕn $n dÉ lsv6riñf¡

v¡¡n hê['rrerk goan l;rrtger uitetol toestaat, ts de kopcrinpclrnchtgever ger€cht¡Sd rJÉ

" c:ûå¡ 4?5 sg +e as I F ûÊ3r d?ã ã4 ra:r'r | $f"vsl'"ltlBÞtnlx'Çç'$ rs¡rott1)'¡ogotnlx'cqm

ü-!! 3r]]titl:!4¿,:i¿ :Jü I i iír.'q - :'nr'r::"'I

¡1El'l À!4Ên !¡';Ü+' ::' i -=' i n*a==':"¡Jli l:å?!f i :?

ffi

nkomst

u

'*l--



124

J Tf =i I)I RIX
EIETLDHEIJWTR

úvËrusn¡(ornsl il¡r tff ¿t¡¡90n., wnârbl} h{ i9 0€hÕuqen lot batêling v0ñ dÞ tot d¡tl ffitfuËnt dôÖr

ds kunsrsnanr vi+rrtchtt|llf$rklrlanÍhtûÊrf thètdü<'laãttilffiStBnos koston.

lrrger¡âl rrãn egn situatie van uitstel van betaling of faillitsernent van de koper/opdrachtgever,
ic de kunstenfiflr gÈrÊcht¡gd de o'¡ereenkomst onmiddellijk en per aangetekende briel op te

ãrrggÈrì, onder bljvnaging van da fauluur voor de tot dat mûnlent ofil$tgrl8 ltOslan ïsfl tlì vÈor

:lJrr ve rnehtc rryçrk railml¡Edcn

6arsnties en vrijwaringen

överigo bopallngen

Het is de opdr;r{:htge'rer niet toegestaan enig recht uit eetr met de kunstenaar ge*loten
uver€enkomst a;¡n rJerden over te dragen.

13.

tJ.t

13.2

13,3

De ftunstesrsar garandeert dat fret kr¡rislyrerk dûÕr hem ís bedacht" üntwofpen en gemaakl en

dal h4/tr¡ S€ldl als maklr¡ in ds ¡ln v*n .Je Åuteurgwsl gn Ëlls ar¡teulsrechthebbands ctvor hsl
work k;¡n t¡Ésttìik¡(Èn,

DË kunËlÊr'låar is gerechltgc! zijn'¡¡erk te signeren en rãn een titel eru'sf corje te voorzien,

De opdraçhtgevar vrijwaart de [unslÈnaat sf door de kunstenaar bii de opdfächl
irtgO*chillrrrklÉ Ftrg0n0n voor alle ôAnsprâk{ril uäfi dård$n V00rtvlo*ionrl ull ds toepessingün

of hel çetrruik vr¡n hot rÊ$ultåât van de ûFdracht.

De opdrachtgevttr vrijr,uaart de kunçlenaar voor aans¡:lraken met betrekking tot rechlen van

inÍellectuele eigerrdom op door de oprlrachigever verslrekte materialen of gegevens, die bii de

urtvooring van cle opdracht rvorden gebruikt,

Aansprakelijkheid

De kunstcna¡Jr is ftiet aanspr(ìkelijk voor schade, farr wellte aard dan oolç, çlntstaan doordaT de

kurrston¿u¡¡ is uitga6aan van doqrÊf narr¡cnr¡ (,$ opdrûchtgqver vsr*¡rcktd ûujuicle sniûf
Orìvölladigt: ËËg*vÊn8

De aansprake!¡kheid van de kunslenaar is in ¡eder gevel sle*cls beperkt tot hel bedrag der
uitkering van zrjn vet¿eiteraar in voorkomend geval-

Du kunstena*r rs uit$luit*nd ãansprirl.elijk v+or dirqçte rch¡relÉ, ondel dirôtlq sch¡de wÔrclt

u¡lsluilend rofrli!;ilr ele radelrjko l+oslen tÈt '/astslefhng van de üOr¡å&k çn dß orÏ]'r¡lrrg vân de

sCh¿rle, vrÐr uçrrr ¡le vaststelling betre¡(kJng heeft op s¿hsd¿ ln de ¿tn van deee
vorlrwÊarden. de eventuele redeliike k*ste* gemaakt am de gebre¡{kqle prestatie van rJÊ

kunçterraar aan de overåenko*lst ie lale¡l beanTwcorden, vçoi ¿oveel deze aan de kunçtenaar
t0og*rèkeûd ftunnsn wrrden en fedelijke kosten, gemaakt ter vÕorkûrt'ìing of beperking van
gchucle, voor ¡úvãr rlo opdrachtgôvof ¿r¡1n1r0nt dât dÐ¡6 k0ülf¡n hebb¿n gslgid tot boporklng
van directe sclrads als be<ioeld tn dslt algente ne voorwsardon,

De kunstenÊar is nimrner aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gerrolgscharje. gederfde winnt, gerniste bosS:aringen en schade door bedriifsslagnatie.

J 13.4
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l5 ? P,rrt{err ¿tln q{,thr¡r¡rlun ferlgn on
'tmfil 

aüd iül'r€d Ên, rJi.":

Vsflr$ulrelijk te bohan
i¡ hÉt hadgr vgrl dÉ Qfldrlt;hl arrn

irrrrlÉrê pårtii ter kçnnis kornên, dr:lcn, Delclen. die bii dq urlvoe rin

de opdracht worrlon belrokken, zullçr¡ ten aanzien van dczÊ leiten en omstandighederr
afkrtr*stig van de anc!*:se partii aa n cËn¿Élfde vertrorru;elijke i:*handeling

0¡r rle r:ver*efik$m${ lr¡sssrì dq kLtntlr]ñsar 6fi ûFdrflÇhlgnver ts hat Nedorlands rer:hl Ían
tqqpnssrrrq. Ds rechtûr tüt h*l k€nnisnu¡tt$rr vatx û$schillqn liltsür¡ çls ,{ut'tg[€naar nn tirr

r trDfl I ,¡?ã 5? 4e riå i F tlÐ3'l ,1?3 s4 3ã 3? WWW,.¡{tgflir{lx.Édr.,! 1 lr'tro{¡4¿cgolnti,Ëf:Ìq
li-,.,. E:al¿JrJs;5*'l F,¡:. I HU¡.- 1 :ltJt¿:J ; t

F.Ëil Å:...rfru 5?È'1i 3:ì 3 ì *,q.ÉtJij;!1:r: ì35?nç:T?
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-^!--..L¡...,..¿r. ,ê ,tô hor¡nnnrJ¡ rprlìfÊr in hct arrr.r¡rjis.îerìent ì{âar de kutlstenaar is gcvrjstiiltj.
UlJUlc¡l-.;rlgñ"8 lrvr"s'!'"tv¡
ãiúu uotg"r,lo dÉ lvet þe,)Elhe redr{l€i: diltêFkdt,zëËä¡5fle'litfüste¡aar

l-let materieel eigenclotrt van hel ku{ìstwÈrk geeft de eigenaar nret het recht tot

vefmeniqvr¡lCligrng of reprorjUctle of enlge ândere t/Orm vAn exploitahe lngevOlge de

Âúteurswet :llZ ¡s riif recht uitsluitend voort){l1ìoltclërl aan de kunslerr¿.t¿¡t. tertzij vc.'oraf alrders

rllet de kLìnstenA¿rr is (tvÊreerge(OrTten

15.4
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