
SPELREGELS PROEF DE KUNST                                   Terherne, vastgesteld d.d. 13-12-2021

Informatie: info@proefdekunst.nl 
URL: www.proefdekunst.nl 
Aanmeldingen: deelname@proefdekunst.nl

De organisatie van Proef de Kunst valt onder verantwoordelijkheid van Ondernemersvereniging DeBuT (De 
Bedriuwen ut Terherne).

Proef de Kunst vindt jaarlijks plaats in het derde weekend van oktober (11-17 uur).  

A. ORGANISATIE 
1. Stelt de data en openingstijden van het evenement vast; 
2. Verzamelt gegevens van vrijwilligers, deelnemers en locatiehouders en hecht daarbij veel waarde aan 
het zorgvuldig beschermen van deze gegevens. In het privacy beleid (aanhangsel document Spelregels 
Proef de Kunst) wordt uitgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We doen er alles aan privacy te 
waarborgen;
3. Selecteert kunstenaars op basis van transparante criteria, te weten: de mate van aanbod en diversiteit
in kunstuiting, beschikbaarheid van een (passende) locatie, de verhouding nieuwe/eerdere deelnemers. 
4. Verdeelt de kunstenaars over de beschikbare locaties. Uitgangspunten zijn:
 Zo goed mogelijk op elkaar afstemmen van locatie en kunst;
 Wensen van de deelnemer waar mogelijk honoreren.  

De organisatie behoudt de doorslaggevende stem;
5. Zorgt ervoor dat kunstenaar en locatie per mail op de hoogte worden gesteld zodra de kunstenaars en 
gekoppelde locaties bekend zijn. De informatie bestaat o.a. uit contactgegevens van kunstenaar, 
eventuele mede-exposanten en locatie, Spelregels en Privacy beleid.  
6. Zorgt voor een schriftelijke afmelding per e-mail naar kunstenaars die niet geselecteerd zijn voor 
deelname;
7. Zorgt voor publiciteit en promotie;
8. Zorgt voor vermelding van de deelnemende kunstenaars op de website; 
9. Heeft het recht om ingediende teksten redactioneel aan te passen ten behoeve van publiciteits- en 
promotiedoeleinden (website, programmaboekje, sociale media etc) van Proef de Kunst;
10. Zorgt voor herkenbare en uniforme kunstenaarsinformatie op alle expositielocaties.
11. Controleert op de vrijdag voor aanvang weekend PdK of de expositielocaties gereed zijn voor 
ontvangst; 
12. Zorgt voor evaluatie van het evenement met alle betrokken partijen d.m.v. een online 
evaluatieformulier. 
13. De organisatie is BTW plichtig en zal over de inkomsten BTW afdragen. 

B. DEELNEMER 
1. Is een kunstenaar, (amateur of professional) die zich heeft aangemeld voor deelname aan Proef de 
Kunst, wiens deelname is geaccepteerd door de selectiecommissie en die het deelname geld heeft 
overgemaakt aan de organisatie. 

Of
Is een kunstenaar, (amateur of professional) die zich heeft aangemeld voor deelname aan Proef de Kunst 
en inwoner is van Terherne;
2. Betaalt € 50,00 (incl. BTW) deelnamegeld, waarbij de organisatie na toelating van de deelnemer een 
factuur uitreikt. Pas na betaling van deze factuur (o.v.v. deelnemersnummer) is de deelname aan het 
evenement definitief.  Een deelnemende kunstenaar, woonachtig in Terherne is vrijgesteld van 
deelnamegeld; 
3. Gaat akkoord met de spelregels (algemene voorwaarden voor deelname) d.m.v. de betaling van het 
deelnamegeld; 
4. Krijgt een expositielocatie toegewezen. 
Een, al door de organisatie geaccepteerde, kunstenaar kan bij de organisatie een verzoek indienen te 
willen exposeren op een nog niet geregistreerde locatie. Het verzoek wordt door de organisatie in 
behandeling genomen waarna een besluit volgt. Het betreft hier een uitzonderlijke situatie waarbij de 
organisatie ten alle tijden het recht behoudt het voorstel af te wijzen als de locatie niet geschikt is, naar 
haar mening, strijdig is met de uitgangspunten van het evenement of als het verzoek niet tijdig (uiterlijk 
twee maanden voor aanvang van het evenement) bij de organisatie is ingediend; 
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5. Ontvangt per e-mailinformatie van de organisatie op het moment dat inschrijving definitief is en 
locatie bekend.  Deze mail bevat naam en telefoonnummer van de locatie waar geëxposeerd gaat 
worden, spelregels en het privacy beleid. 
7. Neemt uiterlijk de eerste oktoberweek contact op met de toegekende expositielocatie. 
8. Is zelf verantwoordelijk voor de inrichting van de locatie. 

 Zorgt dat in overleg met de locatie, de expositieruimte uiterlijk de vrijdag voor aanvang 
kunstweekend, is ingericht en klaar is voor ontvangst; 
 De inrichting in overleg met de locatiehouder en eventuele mede-exposanten wordt bepaald; 
 Is vrij om eigen folders neer te leggen bij zijn/haar eigen expositie;
 Erkent dat de organisatie geen aansprakelijkheid heeft over hetgeen zich afspeelt op de 
locatie gedurende de aanloop naar het evenement, ten tijde van het evenement en na afloop van 
het evenement; 
 Is zelf verantwoordelijk voor informatie bij de kunstwerken (titel, naam kunstwerk) en voor 
ophangmaterialen en/of sokkels. 

Voor de inrichting is het aan te raden geruime tijd voorafgaand aan de kunstroute de toegewezen 
expositielocatie te bekijken en te overleggen met de locatiehouder en/of organisatie, wat de 
mogelijkheden zijn. De locatiehouder heeft het recht om voor hem/haar moverende redenen dwingende 
aanwijzingen te geven ten aanzien van het ophangen, inrichten of anderszins aanbrengen van 
veranderingen aan de locatie.

NB De organisatie stelt tentoonstellingspanelen beschikbaar zolang de voorraad strekt en deze tijdig 
besproken zijn. In overleg met de organisatie kunnen deze op locatie gebruikt worden. 

9. Zorgt er tijdens de openingstijden van Proef de Kunst zelf voor dat er iemand aanwezig is. Dit kan in 
overleg met mede-exposanten en/of de locatiehouder. De organisatie zorgt niet voor suppoosten of 
andere vormen van toezicht; 
10. Blijft persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar kunstwerken; 
11. Regelt zelf de eventuele verkoop van kunstwerken; 
12. Neemt deel aan de digitale evaluatie die binnen 1 week na afloop van het evenement plaatsvindt.

C. LOCATIEHOUDER
1. Is eigenaar/ contactpersoon voor een door de organisatie aangewezen/goedgekeurde locatie waar 
deelnemende kunstenaar zijn/haar werk kan exposeren; 
2. Is gelegen in Terherne (of net daarbuiten) en is uiteenlopend van aard en uitstraling. Expositielocaties 
kunnen bijvoorbeeld zijn: horecagelegenheid, winkel, particulier, bedrijf. De ruimte kan zowel binnen als 
buiten zijn; 
3. De locatiehouder hoort van de organisatie welke kunstenaar(-s) komt (komen) exposeren; 
4. De locatiehouder overlegt met de deelnemer over de wijze van inrichten van de locatie; 
5. Geeft de deelnemer de gelegenheid zijn/haar werk uit te stallen vóór aanvang van het evenement (in 
ieder geval op de vrijdag voorafgaand aan Proef de Kunst). 
6. De locatiehouder biedt gedurende het evenement gelegenheid te exposeren en geeft de deelnemer 
voldoende tijd om na het evenement de kunstwerken op te ruimen. Locatiehouder en deelnemer doen dit
in gezamenlijk overleg. 
7. Zorgt ervoor dat de expositieruimte is opengesteld voor bezoek tijdens de openingstijden van Proef de
Kunst; 
8. Erkent dat de organisatie geen aansprakelijkheid heeft over hetgeen zich afspeelt op de locatie 
gedurende de aanloop naar het evenement, ten tijde van het evenement en na afloop van het 
evenement; 

 
D. AANSPRAKELIJKHEID 
Proef de Kunst of locatiehouder is op generlei wijze aansprakelijk voor breuk, beschadiging, ontvreemding etc. 
van geëxposeerde kunstwerken. Indien gewenst, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van 
een passende verzekering. Proef de Kunst is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade aan materialen of 
letsel van personen in verband met dit evenement. In omstandigheden waarin niet is voorzien, beslist de 
organisatie van Proef de Kunst. 

Door deelnamegeld te betalen, verklaart de kunstenaar akkoord te gaan met bovengenoemde SPELREGELS 
(te weten; algemene voorwaarden) voor Proef de Kunst. 



PRIVACY BELEID Proef de Kunst, Terherne

Proef de Kunst Terherne hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen 
we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw 
privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Proef de Kunst houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en 
type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

 De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de 
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens;

 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw 
persoonsgegevens gewaarborgd is;

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden 
waarvoor ze zijn verstrekt;

 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als organisatie van Proef de Kunst zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 
doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen 
kan dit via de contactgegevens vermeld in document; ‘Spelregels’.
 
Verwerking van persoonsgegevens van kunstenaars, locatiehouders en vrijwilligers: 
Persoonsgegevens worden door Proef de Kunst verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 Administratieve doeleinden; Het verzenden mailing, facturen en bijvoorbeeld planningen betreffende de inzet van
vrijwilligers.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Proef de Kunst de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 Contactgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Proef de Kunst opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de 
periode waarin u betrokken bent en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 2 jaar.
 
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft worden niet aan derden verstrekt.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen 
tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 Alle personen die namens Proef de Kunst van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn geïnformeerd over het 
belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze digitale systemen;

Bewaartermijn
Proef de Kunst bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel 
op grond van de wet is vereist.
 
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens 
kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze 
verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht 
van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 
voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming 
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons 
op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een 



klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 
privacybescherming.
 
Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! 
info@proefdekunst.nl         
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