
   pasillo amarillo
s a r a b i a    d e    p e ñ u l e    8

E    3 3 6 8 3    f i g a r e d o
a s t u r i a s    s p a n j e

+ 3 4    6 9 7 3 2 9 7 2 6
p a s i l l o . a m a r i l l o @ f o n t e b o n a . e s

bron: http://www.fontebona.es/pasillo-amarillo/voorkunstenaars.html
         versie 4 - 16 oktober 2009

Pasillo Amarillo verwelkomt je graag als deelnemend kunstenaar aan onze on-line 
kunstuitleen! Ook als je kunst via Pasillo Amarillo wilt verhuren, ben je van harte welkom 
om je bij ons aan te sluiten.

Wij bieden kunstenaars en kunstliefhebbers een laagdrempelig kunstplatform dat we 
steeds verder uitbreiden, om het aanbod zo gevarieerd en daarmee zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken. 

Algemene voorwaarden voor deelname

Pasillo Amarillo doet niet aan ballotagecommissies, dus houden we open wie wat op de site 
presenteert. We houden ons desondanks het recht voor kunst(enaars) zonder opgave van 
redenen te weigeren.

We willen in onze samenwerking het gezonde verstand voorop laten staan. Wel hebben we 
enkele regels opgesteld om de samenwerking niet helemaal vrijblijvend te laten zijn.

Wat kan je van Pasillo Amarillo verwachten?:
– Pasillo Amarillo zorgt ervoor dat je kunst overzichtelijk via 

http://www.fontebona.es/pasillo-amarillo/ getoond wordt. Binnen redelijke grenzen 
zullen we werken voor je toevoegen of wijzigen. Je kan maximaal 10% aan kunst 
presenteren, die alleen bedoeld is als portfolio en buiten de verhuur of verkoop valt;

– Pasillo Amarillo zorgt voor een goede naamsbekendheid en vindbaarheid van de Pasillo 
Amarillosite. Ook jouw kunst maken we zo goed mogelijk vindbaar via zoekmachines als 
Google;

– Pasillo Amarillo brengt je in contact met (potentiële) klanten, dat wil zeggen: wij zijn 
tussenpersoon bij verkoop of verhuur, et cetera;

– We houden je via e-mail onregelmatig op de hoogte van het Pasillo Amarillo wel en wee.

Wat verwachten we van jou?:
– We hebben per kunstwerk de volgende gegevens van je nodig om op de site te zetten:

– naam
– jaartal
– materiaal, drager e/o techniek
– grootte (bijvoorbeeld h x b x d in centimeters)
– prijs
– voor koop, huurkoop e/o huur
– locatie
– We hebben een piepkleine biografie van je nodig om op de site te zetten

– In ruil voor de presentatie van jouw werk op de site vragen we je om 15% van de verhuur- 
of verkoopwaarde van een kunstwerk dat via onze site wordt verhuurd of verkocht. Dit 
kan je in één keer of in termijnen afdragen via rekeningnummer 4674036 t.n.v. Mateor, 
Enschede; 

– Mensen die geïnteresseerd zijn in je werk en daarover contact met ons opnemen, brengen 
we zo snel mogelijk met je in contact;
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– Als iemand rechtstreeks contact met jou opneemt over een kunstwerk dat hij/zij op de 
website heeft gezien en dit vervolgens direct bij je koopt of huurt, dan verwachten we 
dat je ons dat doorgeeft en 15% van de som op onze girorekening stort. Handel bij 
twijfelgevallen naar eer en geweten. Krijgen wij het idee dat je onze site niet alleen 
gebruikt maar ook misbruikt, dan houden we ons het recht voor je werk - na dit eerst aan 
je te hebben doorgegeven - van de site te halen; 

– Word je zonder tussenkomst van de site benaderd, dan is het fair dat je zelf 100% van de 
verkoop- of verhuurprijs krijgt, ook al sta je met dat werk op onze site;

– Geef het ons zo snel mogelijk door als het werk (tijdelijk) niet meer beschikbaar is;
– We vragen je bij verhuur of (huur)koop van een kunstwerk samen met de huurder/koper 

een dubbele 
– koopovereenkomst   (pdf, 29 kB) of
– huurkoopovereenkomst   (pdf, 29 kB) 
– verhuurovereenkomst en opnamestaat   (pdf, 37 kB)

in te vullen. Van het getekende exemplaar dat je zelf houdt stuur je ons een kopie;
– De kunst staat weliswaar virtueel bij Pasillo Amarillo, maar blijft in de praktijk bij jou. 

We vragen je geïnteresseerden te ontvangen, hun je werk te tonen en ons de uitkomst 
door te geven.
Zie ook de klantvoorwaarden op http://www.fontebona.es/pasillo-
amarillo/overpasilloamarillo.html

Spreekt Pasillo Amarillo je aan en wil je je kunst graag op onze site tonen? Print en 
onderteken dan deze overeenkomst twee keer en stuur beide exemplaren samen met de 
gegevens over jezelf en je kunst op naar:

Pasillo Amarillo
Sarabia de Peñule, 8
E 33683 Figaredo
Asturias Spanje

Per Prioritypost komt je post binnen 2 of 3 werkdagen bij ons aan. Per gewone post duurt het 
2 weken.
 
Je krijgt snel één van de twee overeenkomsten, door ons ondertekend, terug. Dan hoor je ook 
over hoe, wat, waar en wanneer je je werk op de Pasillo Amarillosite kan zien.

gezien voor akkoord namens Pasillo Amarillo

(naam)

(plaats & datum)

gezien voor akkoord namens

(naam deelnemer)

(plaats & datum)

(handtekening) (handtekening)
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