AVTALE OM FORMIDLINGSSALG
Mellom

heretter kalt kunstneren, og
Norske Grafikere (heretter kalt NG)

1. Generelt
NG påtar seg, på vegne av kunstneren og i
kunstnerens navn, å selge de kunstverkene som
kunstneren leverer for salg.
Kunstneren har eiendomsrett til de enkelte
kunstverk, inntil de er solgt av NG.

2. Avtalens varighet
2.1. Tidsubestemt avtale: Avtalen gjelder frem til en
av partene skriftlig sier den opp med 1. måneds
varsel.
2.2. Etter avtalen opphør skal eventuelt usolgte verk
hentes av kunstneren innen 1. måned etter at
avtalen opphører.
2. Pris
Kunstverkene selges til den prisen som kunstneren
selv setter. NG plikter å påse at kjøpers betaling har
funnet sted før overlevering av kunstverkene til
kjøper.
Med mindre kunstneren gir skriftlig samtykke, kan
NG ikke selge kunstverkene til andre priser enn de
som er skriftlig avtalt.
3. Provisjon
NG har krav på 40 % provisjon av avtalt salgssum
for solgte kunstverk.
4. Oppgjør
Utbetaling skjer innen den 30. i hvert kvartal. En
salgsoversikt blir sendt sammen med utbetalingen.

5. Ansvar og forsikring
NG har ansvar for og plikter å forsikre kunstverkene
som til enhver tid er i galleriet.
6. Skade eller tap av verk
Ved skade eller tap av verk plikter NG å erstatte
kunstnerens økonomiske tap. NG trekker provisjon
som ved salg.
7. Gjengivelse av verk i markedsføringsøyemed
NG har rett til å gjengi og offentliggjøre foto av
kunstverk som kunstneren leverer i galleriet i
forbindelse med normal markedsføring av
kunstneren og/eller kunstverkene.
8. Åndsverkloven
Denne avtalen omfatter ikke innskrenkninger av
kunstnerens rettigheter etter åndsverksloven, utover
det som fremgår av punkt 7.
9. Format
NG kan kun ta imot uinnrammede papirarbeider.
Maks format 125 x 90 cm.
10. Levering og retur
Kunstneren kan selv levere og hente kunstverk når
denne måtte ønske det.
NG forbeholder seg retten til å sende kunstverk i
retur når det er hensiktsmessig
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