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   Algemene voorwaarden Proef de Kunst                   seizoen 2023
                                       
Informatie: info@proefdekunst.nl  
URL: www.proefdekunst.nl  
Aanmeldingen: deelname@proefdekunst.nl 
 
De organisatie van Proef de Kunst valt onder verantwoordelijkheid van Ondernemersvereniging DeBúT  
(De Bedriuwen út Terherne). 

 

Proef de Kunst  
Een artistiek- en culinair evenement in het dorp Terherne. 
Het evenement bestaat uit het exposeren van een veelsoortig aanbod van beeldende kunst in een uitvoering die 
voor een breed publiek toegankelijk is. We verwachten dat de kunstenaar aanwezig is tijdens de expositie. Het 
ter plekke tonen en demonstreren van technieken wordt bijzonder op prijs gesteld. Er dienen eigen werken te 
worden geëxposeerd en bij een volgende deelname worden nieuwe werken verwacht. Niet toegestaan zijn voor 
de handel bestemde serieproducten. 

 
Proef de Kunst vindt jaarlijks plaats in het derde volledige weekend van oktober.  
De openingstijden van de expositie zijn op beide dagen van 11.00- 17.00 uur.   
Mogelijk worden er voor- en/ of na de expositie nog activiteiten georganiseerd voor kunstenaars en andere 
betrokkenen. Hierover wordt u geïnformeerd. 
 
Van inschrijven tot het definitief deelnemen 
Inschrijven als kunstenaar om deel te nemen aan het evenement kan ieder jaar vanaf 1 januari voor het Proef de 
Kunst weekend in oktober van datzelfde kalenderjaar. Inschrijven vindt plaats via de website. Van kunstenaars 
die deel uitmaken van een collectief wordt een individuele inschrijving verwacht, geen groepsinschrijving. 
De inschrijving wordt door de selectiecommissie alleen in behandeling genomen als alle gevraagde informatie en 
afbeeldingen zijn ontvangen. De inschrijftermijn sluit 1 mei. 
Ieder kalenderjaar is in de week van 1 juni bekend welke kunstenaars door de selectiecommissie zijn 
geaccepteerd. Iedere ingeschreven kunstenaar ontvangt per mail bericht of hij/ zij wel of niet is geselecteerd. 
 
Kosten voor deelname 
De kosten voor deelname betreft € 50,00 (incl. BTW) voor 1 kunstenaar.  
De kosten voor deelname van 2 deelnemers uit één huishouding betreft €50,00 (incl. BTW). 
 
De kosten voor een groep (2 of meerdere kunstenaars) is per persoon €50,00 (incl. BTW). Ieder groepslid schrijft 
individueel in. Lees ook de info bij expositieruimte. 
 
De kunstenaar ontvangt digitaal de factuur gelijktijdig met de acceptatiemail.  
Een deelnemende kunstenaar, woonachtig in Terherne is vrijgesteld van deelnamegeld;  
 
De deelname is definitief als binnen drie weken nadat de acceptatiemail is verstuurd de factuur (o.v.v. 
deelnemersnummer) is betaald. Is de factuur niet binnen de gestelde termijn betaald dan heeft de organisatie 
het recht de deelname te annuleren. Door middel van het betalen van de factuur gaat de kunstenaar tevens 
akkoord met de algemene voorwaarden voor deelname.  
 
Een kunstenaar kan maximaal twee aansluitende seizoenen deelnemen. Als het daaropvolgende seizoen niet is 
deelgenomen kan er voor het daaropvolgende jaar opnieuw worden ingeschreven. 
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Annulering 
Bij annulering van deelname, ongeacht de oorzaak hanteert de organisatie de volgende afspraken: 

• Bij annulering voor 15 september wordt het gehele bedrag terugbetaald.  

• Annulering in de periode vanaf 15 september tot de zaterdag voorafgaand aan het evenement wordt 50% 
van het deelnamegeld terugbetaald.  

• Annulering vanaf de zaterdag voorafgaand aan het evenement tot de start van het Proef de kunst weekend, 
vindt er geen terugbetaling van het deelnamegeld plaats. 

 
Annulering vindt plaats via een mail naar deelname@proefdekunst.nl . De ontvangstdatum van de mail wordt als 
peil datum gehanteerd. 
 
 
Publiciteit 
Proef de Kunst zal naar beste eer en geweten de informatie die haar ter beschikking wordt gesteld verwerken en 
opnemen in de door haar uit te geven publicaties. Zij zal geen aansprakelijkheid dragen voor fouten die in dit 
proces optreden. Het bij de inschrijving gedeelde beeldmateriaal wordt formeel eigendom van Proef de Kunst. 
Het beeldrecht blijft berusten bij de betreffende kunstenaar. Met het versturen van het inschrijfformulier geeft 
de kunstenaar aan Proef de Kunst het gebruiksrecht van de ter beschikking gestelde beelden. Proef de Kunst 
mag deze beelden gebruiken ten behoeve van haar evenement in de meest ruime zin, zonder aanvullende 
vergoeding en/of beperkingen. 
De organisatie 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. 
 
Expositieruimte 
De bedrijven, particulieren en gemeentelijke instanties in Terherne zetten ieder jaar hun deuren open voor 
kunstenaars. Dit maakt dat wij mogen beschikken over zeer diverse- en bijzondere expositieruimtes. Je kunt 
hierbij denken aan bedrijventerreinen, tuinen, een melkveehouderij, waterpartijen, binnenvaartschip, 
huiskamers, schuren, het dorpshuis, de school, het cafés en de meerdere restaurants. Al deze locaties hebben in 
ieder geval twee overeenkomstige kenmerken; ze bieden de kunstenaars een warm welkom én het zijn geen van 
allen professionele expositieruimtes. Dit draagt enerzijds bij aan de charme van het evenement maar anderzijds 
vraagt het van de deelnemende kunstenaar de nodige flexibiliteit voor wat betreft de expositiemogelijkheden.  
 
De organisatie wijst een locatie toe aan de kunstenaar of een aantal kunstenaars.  
De expositiemogelijkheid op de locatie én het gegeven of er één of meerdere kunstenaars staan gepland bepaalt 
hoeveel werk je kunt tonen en/of bepaalt het formaat van het werk dat getoond kan worden. Er wordt altijd 
gezorgd dat de locatie jou de mogelijkheid biedt meerdere werken te tonen maar het exacte aantal wordt door 
jou zelf met kennis van de locatie vastgesteld. In de acceptatiemail (week van 1 juni) wordt ook de locatie 
bekend gemaakt samen met de eventuele mede-exposanten.  
 
Maak je deel uit van een collectief van kunstenaars, vermeld dan bij inschrijving de naam van het collectief. De 
organisatie probeert de diverse leden zo mogelijk eenzelfde locatie aan te bieden of locaties dicht bij elkaar in de 
buurt. Succes kan hier niet gegarandeerd worden, een gedegen inspanning van de organisatie wel. 
 
We adviseren de kunstenaar tijdig, en in ieder geval voor 15 september, een bezoek te brengen aan de locatie 
om deze te bekijken en te overleggen met de locatiehouder wat de mogelijkheden zijn.  We vragen begrip voor 
het feit dat een locatie, bijvoorbeeld een scheepswerf, op het moment dat je deze locatie komt bezichtigen nog 
volop in bedrijf is en nog niet geschikt gemaakt is voor de expositie. Een bezoek aan de locatie biedt dus een 
indicatie en sfeer. 

 
Inrichten van de locatie 
Het inrichten van de locatie vindt plaats op de vrijdagmiddag voorafgaand aan het evenement. 
De kunstenaar Is zelf verantwoordelijk voor de inrichting van de locatie. De kunstenaar is vrij op de locatie eigen 
folders neer te leggen bij zijn/haar eigen expositie; 
 
De wijze van inrichten gaat altijd in overleg met de locatiehouder en eventuele mede-exposanten.  
Als deelnemer zorg je zelf voor ophangmaterialen/ noodzakelijk gereedschap en/of sokkels.  
De locatiehouder heeft het recht om voor hem/haar moverende redenen dwingende aanwijzingen te geven ten 
aanzien van het ophangen, inrichten of het anderszins aanbrengen van veranderingen aan de locatie. 
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NB In meerdere locaties is het niet mogelijk kunst aan de muur te hangen. De organisatie stelt op die locaties per 
kunstenaar 1 tentoonstellingspaneel beschikbaar. Het paneel heeft een afmeting van 244cm breed en 144 cm 
hoog. De dikte van het paneel is 12 mm. In oktober volgt een mail met informatie over de wijze waarop het 
paneel gereserveerd kan worden. Het staat de kunstenaar vrij zelf materiaal mee te nemen voor het exposeren 
van het werk, denk bijvoorbeeld aan schildersezels. 
  
Aansprakelijkheid 
Deelname geschiedt op eigen risico. Proef de Kunst of de 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.  
Tijdens het Proef de Kunst weekend is de kunstenaar zelf aanwezig.  
De organisatie zorgt niet voor suppoosten of andere vormen van toezicht.  
 
Tot slot wijzen we graag op ons privacy beleid op de volgende pagina. 
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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; 

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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