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Inschrijfformulier  Henk Veen - Dam tot Dam - Kunstplein 2013 
 
Ondergetekende, 
 

Naam:    ------------------------------------------------------------ 

 
Adres:    ------------------------------------------------------------ 
 
Postcode en woonplaats: ------------------------------------------------------------ 
 
E-mail: ------------------------------------------------------------ 
 

Telefoon:   ------------------------------------------------------------ 
  
Mobiel:              ------------------------------------------------------------ 
 
Website   ------------------------------------------------------------ 
 

wil graag meedoen aan het Henk Veen – Dam tot Dam - Kunstplein 2013  en is op zondag 22 

september 2013  van 11.00 uur tot 16.00 uur aanwezig, met eigen kwasten, verf en eventueel 
schildersezel of klein tafeltje om op te schilderen, bij de organisatietafel in de Molenwijk t/o het Cruyff 
Court, in Amsterdam Noord. 
 
De kunstenaar is zelf verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de plaats waar hij/zij 
geschilderd heeft. Indien dit niet het geval is worden de kosten voor de schade en of vervuiling 

verhaald op de kunstenaar zelf. Verkoop is niet toegestaan, omdat hiervoor geen vergunning voor 
aangevraagd is. Wanneer toch verkocht wordt en hiervoor een boete opgelegd wordt door 
handhaving, zal de kunstenaar hier zelf verantwoordelijk voor zijn. 
 
De kunstenaar zal uitsluitend gebruikmaken van het door de organisatie beschikbaar gestelde canvas 
doek van 60 x 80 cm. Het ingeleverde doek moet direct na het evenement door de kunstenaar zelf 
worden meegenomen. Niet meegenomen schilderijen worden na deze data het eigendom van de 

organisatie. Inleverdatum van het door jou gemaakte schilderij (gestempeld door de organisatie) 
tijdens de Dam tot Damloop 2013 zal z.s.m. worden bekendgemaakt. Wanneer meer bekend is welke 
locatie en datum alle schilderijen tentoongesteld worden en wanneer de officiële opening en 

bekendmaking van de prijswinnaars zal plaatsvinden, zullen alle deelnemers hierover geïnformeerd 
worden. 
 

De kunstenaar geeft toestemming voor digitale opname van schilderij, wanneer hij/zij prijswinnaar is, 
voor het plaatsen in de Henk Veen Dam tot Dam Kalender 2014. De kunstenaar doet volledige 
afstand van royalty’s m.b.t. de reproductie van de kalender. 
 
Ik lever WEL / NIET een spandoek aan voor het evenement met het formaat,   
_________  meter bij ________meter (invullen), waarbij ik zelf zal zorg dragen voor 
bevestiging (bijv. met  tentharingen) en plaatsing hiervan. Locatie op de Verlengde Stellingweg, 

onderaan afslag S118 zijkant ringweg Noord (Oostzanerwerf en Zaandam-Zuid) langs de route van de 
Dam tot Dam. Plaatsing spandoek  tussen 19.00 uur en 21.00 uur op vrijdag 20 september 2013. Dit 
spandoek dingt niet mee met de wedstrijd, maar wordt ingezet voor het aanmoedigen van de 
wandelaars op zaterdag en de renners op zondag en ter promotie van jou als kunstenaar. De 
kunstenaar is zelf aansprakelijk voor eventuele schade en diefstal aan het spandoek. Organisatoren  
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Henk Veen en Le Champion zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden. De organisatie behoudt 
het recht bij aanstootgevende afbeeldingen of teksten op het spandoek, deze te verwijderen. 
 

Kunstenaars mogen nooit en te nimmer de deelnemers van de Dam tot Damloop hinderen en zal zorg 
dragen voor een veilige locatie, m.b.t. geïnteresseerd publiek die een kijkje komt nemen bij het live 
schilderen. 

 
Ik ga akkoord met het betalen van de deelnamekosten (materialen, consumpties en 
organisatiekosten) en zal na ontvangst factuur z.s.m. het bedrag van 42.35 euro incl 21% btw 

overmaken op rekeningnummer 1980428, ten name van Henk Veen te Amsterdam. Toevoegen regel 
betaling “Dam tot Dam Kunstplein 2013” en “naam kunstenaar” en “factuurnummer”.  
Wanneer men zich terug trekt van deelname in de periode van 2 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 en de reeds gemaakte kosten van de organisatie. 
 

 
 
Datum:   ------------------------------------------------------2013 
 
 
Handtekening:  ------------------------------------------------------------ 


