
De deelname aan de Expo van 9 tot 12 juni 2021 en veiling op zondag 13 juni 2021 onder de naam 
ArtsForPapaJos is onderwerp van deze overeenkomst.

Deze overeenkomst is tussen de creator/kunstenaar van het werk en J3vzw

J3vzw treedt in deze op als curator en organiseert de praktische uitwerking en omkadering van 
Expo en veiling “ArtsForPapaJos”. Dit omvat: 

• de opbouw van de expo op 7 en 8 juni in de expo-ruimte

• de tentoonstelling van 9 tot 12 juni 2021 in de  Martin van Blerk Gallery, 
Mechelsesteenweg 28, 2018 Antwerpen. Tentoonstelling dagelijks open van 14u00 tot 
20u00. De expo is te bezoeken onder de dat ogenblik geldende Covid-maatregelen.

• de organisatie van veiling live en/of online, onder de op dat ogenblik geldende Covid-
maatregelen

• de uitgave van een gedrukte catalogus formaat 21cm x 14,8cm en een online-cataloog

Als creator/kunstenaar stel je het werk te beschikking voor de expo en de bijhorende veiling, of
creëer je een werk op doek voor “de Muur”.

Voor 31 mei 2021 bezorg je samen met je (online) inschrijving een kwalitatieve foto van het werk 
(300dpi voor de cataloog). De inschrijving omvat volgende gegevens.

(naam) …................................................................. 
(adres) …................................................................. 
(tel)  …................................................................. 
(mail)  …................................................................. 

stelt het werk (titel) …................................................................. 
techniek …................................................................. 
afmeting …................................................................. 

ter beschikking van de expo ArtsForPapaJos en de bijhorende veiling. 

De instelprijs voor het werk is vastgesteld op    ….................. €    
De instelprijs wordt vermeld in de expo-ruimte en in de online-cataloog

Ik doneer …....;   %  (minimum 40%)  aan PapaJos. Deze info blijft vertrouwelijk.

De verkoop van het werk zelf gebeurt tussen de kunstenaar en de koper. J3vzw is hierbij 
bemiddelaar. 

Je levert je werk van 1 tot 5 juni  binnen in de Papa Jos  tegen ontvangstbewijs, dit tussen 14u00 en 
19u00

Voor “de Muur” ontvang je op vraag (zolang de voorraad strekt) in de Papa Jos een blanco canvas 
(30cm x 40cm).  Voor 31 mei bezorg je samen met je inschrijving je werk voor “de Muur”. De 
werken voor “de Muur” worden door ons voor de cataloog gefotografeerd.
De inschrijving voor “de Muur” omvat volgende gegevens



(naam) …................................................................. 
(adres) …................................................................. 
(tel)  …................................................................. 
(mail)  …................................................................. 

stelt het werk (titel) ….................................................................      als onderdeel van “de Muur”.
techniek ….................................................................
afmeting 40cm x30cm

ter beschikking van de expo ArtsForPapaJos en de bijhorende veiling 

De instelprijs voor het werk is vastgesteld op    ….................. €    
De instelprijs wordt vermeld in de expo-ruimte en in de online-cataloog

Ik doneer ….......  %  (minimum 50%)  aan PapaJos. Deze info blijft vertrouwelijk.

De verkoop van het werk zelf gebeurt tussen de kunstenaar en de koper. J3vzw is hierbij 
bemiddelaar. 


