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Henk Veen Kunstplein Keukenhof 

Inschrijvingsformulier Kunstenaar 

Lisse, 30 april t/m 4 mei 2014 ieder dag van 8.00 uur tot 19.30 uur 
 

Kunstenaar Voornaam  

Kunstenaar Achternaam  

Naam Bedrijf  

E-mail  

Website  

Telefoon vast  

Telefoon mobiel  

Straatnaam  

Postcode Woonplaats  

BTW nr*  

KvKnr*  

Deelname wedstrijd gaat akkoord met deze voorwaarde  ja / nee 

Inhangen schilderijen expositie op 

29 april tussen 14.00/19.00 uur: 

(tijd invullen) ………………… uur 

Extra entree inhangen Ik heb wel/niet een extra entreebewijs nodig voor 

het inhangen op dinsdag voor mijn assistentie. 

(omcirkel of vet drukken of je een extra 

entreebewijs nodig hebt) 

Extra entreebewijs management 

(max. 1 per kunstenaar 

beschikbaar) 

Ik heb wel/niet een extra entreebewijs nodig voor 

mijn management.(omcirkel of vet drukken of je 

een extra entreebewijs nodig hebt) 

Extra Kunstplein weekend  

22 en 23 maart 2014 

Ik doe wel/niet mee.  

(Bij deelneming extra Kunstplein weekenden ga ik 

akkoord met de extra kosten) 

Extra Kunstplein weekend  

17 en 18 mei 2014 

Ik doe wel/niet mee. 

(Bij deelneming extra Kunstplein weekenden ga ik 

akkoord met de extra kosten) 

 * indien van toepassing 

(Scroll door naar onderaan dit formulier om voor akkoord te tekenen) 
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Expositieruimte wordt door Keukenhof en organisator/kunstschilder Henk Veen ter 

beschikking gesteld alleen indien: 

 

 De deelnemers verplichten zich de betaling van het bedrag aan de organisatie te 

hebben gedaan. Dit bedrag is 187,50 euro (excl. 21% btw), in totaal 226,88 euro 

(incl. 21% btw). Stort dit op rekeningnummer ISBN:NL40INGB0001980428, ten 

name van Henk Veen te Amsterdam. Toevoegen regel betaling “Keukenhof Kunstplein 

2014” en “naam kunstenaar” en “factuurnummer”. Pas dan is deze expositieplaats 

officieel gereserveerd voor de kunstenaar. Bij ontvangst van het deelnamebedrag 

krijg je een bevestiging per email. Let wel, zorg dat je zo snel mogelijk de betaling 

overmaakt. Dit om te voorkomen dat je de reservering kwijtraakt door een ander 

direct betalende kunstenaar. Betalingen vanaf 1 januari 2014. 

 NIEUW!: Extra Henk Veen Kunstplein Weekenden van 22 + 23 maart 2014 en 

17 + 18 mei 2014. Totaal twee weekenden bedragen de kosten 50 euro (excl. 21% 

btw), in totaal 60,50 euro (incl. 21% btw). Totaalbedrag week plus weekenden is in 

totaal 287,38 euro (incl. 21% btw). Deelname aan de Kunstplein weekenden alleen 

mogelijk wanneer je met het Kunstplein week meedoet. Je krijgt een lunchpakket en 

twee consumpties per kunstenaar aangeboden, evenals één gratis toegangskaart en 

één parkeerkaart. Zelf materialen, ezel en canvas meenemen. (eigen kosten). Deze 

weekenden is vrij live schilderen, zonder thema, dus geen wedstrijd en geen 

expositie. 

Let wel, hierbij is geen expositie, locatie: gehele park. 

 Deelnemer(ster) verplicht zich 5 dagen aanwezig te zijn tijdens de evenement Henk 

Veen Kunstplein tussen 8.00 uur – 19.30 uur. Voor 9.30 uur aanwezig! 

 De kunstenaar krijgt per dag één toegangskaart en één parkeerkaart, waarmee hij/zij 

deze 5 dagen gratis entree heeft tot het park en parkeerterrein. Voor een extra kaart 

dient dit speciaal ingediend te zijn en is alleen beschikbaar voor management. (max. 

1 beschikbaar) Deze kaarten zijn alleen verkrijgbaar volgens de lijst met 

deelnemende kunstenaars bij de informatiebalie locatie “Ingang Extra” aan de 

Loosterweg Noord. (zie plattegrond). Per kunstenaar is er één parkeerkaart 

beschikbaar. (dus niet voor management extra te verkrijgen). 

 De kunstwerken en de kunstenaar zelf dienen van begin van het evenement aanwezig 

te zijn op 29 april 2014, als het ophalen van de kunstwerken aan het einde van het 

evenement op 4 mei 2014. Totaliteit 5 dagen. Het afbreken en ophalen kan pas 

geschieden na het evenement van 17.30 uur tot 19.30 uur. De basisexpositie van de 

kunstenaar zal moeten bestaan uit originele schilderijen. Er kunnen en worden 

hierover geen uitzonderingen gemaakt. Inhangen kunstwerken op 29 april 2014 vanaf 

14.00 uur, NIET eerder! Hiervoor zijn enkele bolderkarren beschikbaar. Deel dit 

samen in goed overleg met de andere kunstenaars. 

 Deelnemer zal zelf zorgdragen voor ophangsystemen aan de schilderijen, 

schildersezels en hamer/schroevendraaier met spijkers en/of schroeven voor het 

exposeren van de kunstwerken. Tevens het verwijderen van de schroeven/spijkers uit 

de wanden etc aan het einde van het evenement!!! 
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 Deelnemer zal zelf zorg dragen voor het eten, drinken en de reiskosten. Dit mag je 

zelf meenemen of gebruik maken van de restaurants in Keukenhof. Dit jaar is er een 

gratis tappunt voor koffie en thee, achter de stand “Coffee & More” in het Alexander 

Paviljoen. 

 Voor iedere deelnemer is er één wand beschikbaar van 2 meter hoog en 3 meter 

breed. Deze wand mag niet gedeeld worden met een andere kunstenaar. Op het 

gehele plein heeft iedere kunstenaar één wand tot zijn beschikking.  

 Voor iedere deelnemer zal één stoel beschikbaar zijn. Mocht je een extra zitplaats 

willen hebben, dan dient de kunstenaar dit zelf mee te nemen. Evenals een tafeltje 

voor presentatie kunstwerken of flyers, indien nodig. 

 Exposeerde kunst mag van “open zijn van aard” zijn, maar dient niet aanstootgevend 

te zijn voor groeperingen, geloof of anderszins. Hierop zal geselecteerd worden bij 

inschrijving, maar ook op het plein zelf. 

 Organisatie eist geen galeriemarge van exposant indien kunstenaar zich aan 

bovenvermelde regels houdt. Bij verzuim aanwezigheid bij verkoop kunstwerk zal een 

galeriemarge van 50% gelden op basis van na-facturering. 

 Er wordt toegestaan om aan kunst te werken tijdens de expositiedagen indien men 

geen schade aan vloeren/wanden/gebouwen zal brengen. Glaskunstenaars die met 

open vuur werken dienen aan de geldige veiligheidsregels van Brandweer en 

Keukenhof te voldoen. Elektriciteit voor airbrush kunstenaars is aanwezig. Men dient 

wel zelf verlengsnoer hiervoor mee te nemen. 

 Keukenhof en Henk Veen is NIET verantwoordelijk voor eventuele vermissing, 

beschadiging of diefstal. Alles wat je meeneemt is voor eigen risico. De kunstenaar 

moet zelf zorgdragen voor een verzekering voor de kunstwerken en andere 

materialen, apparatuur etc. Wij adviseren bouwfolie te gebruiken tijdens 

sluitingstijden tussen 19.30 uur en 8.00 uur, i.v.m. het risico condensvorming 

expositieruimte. Zorg dat je kunstwerken en andere materialen vrij van de grond 

staan. Het is tenslotte een kas waar de luchtvochtigheidsgraad 80% is en eventueel 

condens kan gaan lekken. Maak goede afspraken met collega kunstenaars, indien je 

niet om 8.00 uur aanwezig bent, het plastic verwijderd is voor het publiek het park op 

komt. Ook hiervoor geldt dat Keukenhof en Henk Veen NIET verantwoordelijk is 

voor eventuele waterschade.  

 Afspraken t.a.v. verkoop: 

Zoals voorgaande jaar, hier de afspraken waar iedere kunstenaar zich aan dient te 

houden: 
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Wel toegestaan: 

- Kunst met als voorwaarde dat dit een hoge originaliteitwaarde bezit en daarnaast 

niet in de gewone detailhandel wordt aangeboden en verkocht. De verkoop van 

afgeleide producten (vb. reproducties of goedkope nijverheidsproducten) mag slechts 

30% van het assortiment bepalen. Deze producten dienen vooraf overlegd te worden 

met de organisatie en keukenhof. 

- Schilderijen mogen verkocht en meegegeven worden tijdens de openingstijden 

van het park, maar zorg wel dat je een vervanging heb voor het verkochte stuk. Een 

lege spijker is niet aantrekkelijk! 

- Per verkocht schilderij dien je een formulier bij de organisatie op te halen en mee 

te geven aan de klant, zodat de klant verlaten park, dit formulier kunnen overleggen 

Keukenhof bij controle uitgangen. Dit om alle kunstenaars enigszins te beschermen 

tegen eventuele diefstal. Deze manier is geen garantie, maar een manier om 

eventueel verdwenen schilderijen tot een minimum te beperken. Verzoek aan klant 

dit formulier, getekend door de kunstenaar, te tonen bij de uitgangen bij het verlaten 

van het park. Nogmaals, verzeker je collectie welke je in de expositie op het 

Kunstplein hebt staan. 

- Gebruik van prijskaartjes zijn toegestaan, mits stijlvol klein. 

 

Niet toegestaan: 

- Geen Holland Souvenirs (uiteenlopend van Delfts blauwbeeldjes, molens tot door 

kunstenaars ontworpen designs met een Hollands tintje).  

- Geen ‘groene’ producten (planten, bollen maar ook groenboeken en op tuinieren 

gerichte geschenk- en meeneemartikelen). 

- Geen serviceartikelen  (fotorolletje, parkplattegrond, ansichtkaart in welke vorm 

dan ook) 

- Geen Keukenhof-merchandising (alle artikelen waar de naam Keukenhof op wordt 

vermeld, variërend van T-shirts, andere textielvormen, ansichtkaarten, speelkaarten, 

klompen etc.) 

-    Geen merchandise met afbeelding bloemen. Dit is gerelateerd aan Keukenhof. 

 
 

Merchandise t.a.v. verkoop: 

 Indien er items voor de verkoop worden aangeboden, anders dan schilderijen, dient 

dit in overleg te gaan met de organisatie en Keukenhof waarbij Keukenhof het recht 

houdt om verkoop van bepaalde artikelen niet toe te staan. Hiertoe dient de verkoper 

voorafgaand aan het evenement aan te geven wat hij/zij wil verkopen, naast de eigen 

originele schilderijen. Items die van te voren niet zijn ‘aangemeld’ worden ook niet 

toegestaan. Bij twijfel stuur dan een email met foto en uitleg naar: 

kunstschilderhenkveen@chello.nl. 

 Bij het niet houden aan de bovenstaande afspraken zal de organisatie vrij zijn om na 

2 waarschuwingen het een boetebedrag te factureren van 400 euro excl 21% btw.  
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 Wanneer men zich terug trekt van deelname in de periode van 4 weken voorafgaand 

aan het evenement zelf of tijdens het evenement, heeft men geen recht op het 

terugbetalen van het inschrijfgeld welke betaald is voor het evenement. Dit wordt 

gezien als boetebedrag voor het niet houden aan de voorwaarde van deelname. Na 

afzegging deelname voorafgaand aan het evenement, geen toezegging, wanneer er 

een andere deelnemer benaderd is. 

 Inleveren van portofolio vóór 1 april 2014 (liefst bij inschrijving), oftewel een stukje 

over jou als kunstenaar (doc/docx-formaat, geen pdf of andere bestandsformaten!!), 

waar je bekend van bent of waar je geëxposeerd hebt en een foto van één schilderij 

(geen portretfoto van jezelf). Deze worden gebruikt als flyer A4-formaat om bij je 

stand op te hangen, zodat de bezoekers over jou kunnen lezen.  

 Gedragsregels: Niet binnen roken.  

 

Let op! Bovenstaande regels zijn niet bedoeld om deelnemers af te schrikken van 

deelname of achteraf alsnog deze door een onbedoelde marge alsnog op te eisen, maar 

uitsluitend bedoelt voor een soepel en correcte verloop van de openingsdagen en de 

zekerheid dat de kunstwerken en de kunstenaars 5 dagen zelf aanwezig is. 

 

Voor akkoord en deelname    plaats en datum 

(Naam kunstenaar in blokletters) 

 

………………………...     ……………………………………-2014 

 

 

………………………….  

     

Handtekening 

 


