Kvittens / Avtal
INLÄMNING ELLER POSTNING AV KONSTVERK
Höstsalong 2018

UTSTÄLLNINGSPERIOD: 4 oktober – 28 oktober

LEVERANS, STRYK UNDER ALTERNATIV:

/Personlig

/Post/bud

NAMN/UTSTÄLLARE/KONSTNÄR................................................................................................
GATUADRESS...............................................................................................................................
POSTADRESS................................................................................................................................
MOBILTELEFON............................................................................................................................
E-POST.........................................................................................................................................
KONTONUMMER VID EV. UTBETALNING..................................................................................
PERSONNUMMER OCH/ELLER ORGANISATIONSNUMMER OM FÖRETAG:
..................................................................................................................................................
MOMSPLIKTIG ANGE MOMSREGISTRERINGSNUMMER OCH MOMSSATS VID FÖRSÄLJNING
..................................................................................................................................................
Jag medverkar med följande verk:
VERKETS TITEL............................................................. Försäljningspris......................................
VERKETS TITEL ........................................................... Försäljningspris......................................
VERKETS TITEL............................................................ Försäljningspris.......................................

Se nästa sida, glöm inte att skriva under!

Edsvik Konsthall

Landsnoravägen 42 | 19251 Sollentuna | Tel: 08-920 500 | www.edsvik.com
F-skattebevis, momsregistreringsnummer/VAT no. 530501-2618-01

Observera att ej sålda verk skall hämtas efter utställningens slut under vecka 44 och v 45 tis – sön, 11.00 - 16.00
(utställningen slutar den 28 oktober). Verk som ej hämtats av konstnären v 44 eller v 45. De verk som blir kvar sänds
tillbaka mot postförskott (mottagaren betalar kostnaden för frakt+portförskottsavgift + 200 kr i avgift för administration
och emballage) till ovan nämnda adress.

Jag vill att Ni packar och sänder mitt/mina verk till mig efter utställningen:
Denna kvittens gäller som utställningsavtal till Höstsalongen. Provision på sålda verk tas ut med 47 % av försäljningspriset. I
provisionen ingår 25 % moms. Är du som konstnär momspliktig skall detta anges i detta avtal annars kommer moms sättas
till 0 % och du anses som privatperson. Du ansvarar själv för att rätt momssats anges och ansvar själv för din redovisning
till berörda myndigheter.
Vid försäljning av konst kommer avräkning att skickas ut i mitten av december 2018. Ersättning för såld konst kommer att
utbetalas tidigast i slutet av januari 2019 till det kontonummer som är angett på denna kvittens.

•
•
•
•

Kvittensen ska medtagas ifylld till konsthallen vid inlämning av verket/verken.
Om du sänder verken till oss är det en stor fördel om kvittensen fästs på baksidan av verket.
Ange/märk verket med ditt namn och verkets titel på baksidan av verket.
Påannonsera gärna att du har sänt ditt verk till oss genom att mejla till HS2018@edsvik.com

Leveransadress:
Höstsalong 2018
Edsvik Konsthall Öst
Landsnoravägen 42
192 51 Sollentuna

Datum:

Datum:

.............................................................................

.........................................................................................................

Underskrift vid inlämning av konstverk

Underskrift vid mottagande av konstverk Edsvik Konsthall

Datum:

Datum:

.............................................................................

.........................................................................................................

Underskrift vid avhämtning av konstverk

Underskrift vid avhämtning av konstverk Edsvik Konsthall

Edsvik Konsthall

Landsnoravägen 42 | 19251 Sollentuna | Tel: 08-920 500 | www.edsvik.com
F-skattebevis, momsregistreringsnummer/VAT no. 530501-2618-01

