OVEREENKOMST
CONART

Tussen de ondergetekende Partijen:
- TRANOC vzw, met maatschappelijke zetel in de Hoogstraat 73 te 1000 Brussel, ingeschreven bij
de KBO onder het nummer 0735 621 571 .
Hierna ‘de vzw’ genoemd,
EN
- Mevrouw/Mijnheer __________________{naam en voornaam van de Kunstenaar in kwestie
vermelden}, woonachtig te _______________________________{straat, nr., bus, postcode, gemeente )
, in voorkomend geval ingeschreven bij de KBO onder het nummer _____________
Hierna ‘de Kunstenaar’ genoemd,
De Kunstenaar en de vzw worden samen de ‘Partijen’ of individueel een ‘Partij’ genoemd.
VOORWOORD:
1. De vzw is een vereniging die enerzijds tot doel heeft de artistieke expressie aan te
moedigen, en anderzijds de visibiliteit en ondersteuning te verbeteren van kunstenaars en
creatievelingen over de hele wereld.
2. De vzw heeft een project genaamd CONART ontwikkeld, gebaseerd op de verkoop van de
beroemde puntzak voor frieten (CONART genoemd) door de vzw, nadat de Kunstenaar
een persoonlijke en originele creatie heeft gemaakt van de puntzak. Het is in dit strikte
kader dat

de Partijen onderhavige overeenkomst sluiten.

3. De Kunstenaar wil deelnemen aan het project ontwikkeld door de vzw.
4. Onderhavige overeenkomst heeft dan ook tot doel de voorwaarden te defniëren voor de
Partijen, die een vertrouwensrelatie willen uitbouwen.

WAARNA ALS VOLGT WORDT OVEREENGEKOMEN:

Parafen van de Partijen
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1. AARD EN VOORWERP VAN ONDERHAVIGE OVEREENKOMST
Onderhavige overeenkomst heeft tot doel een beperkt partnerschap te ontwikkelen tussen de
Partijen. Dit concretiseert zich in de promotie van enkele originele creaties van de Kunstenaar
op de CONART-drager en de verkoop van deze werken door de vzw tijdens de periode
gedefnieerd overeenkomstig artikel 5.
Bijlage 1 bevat het concept van CONART.
Buiten de werken die door de Kunstenaar worden gecreëerd op de drager van CONART,
verduidelijken de Partijen dat geen enkel ander door de Kunstenaar gecreëerd werk onder
onderhavige overeenkomst valt. Onderhavige overeenkomst omvat dus geen algemeen
representatieprincipe, buiten het concept CONART.
2. VERBINTENISSEN VAN DE ARTIEST
De Kunstenaar verbindt zich ertoe over te gaan tot een geheel van minstens 3 originele creaties
op de drager van CONART, met name drie puntzakken, volgens de verplichtingen meegedeeld
door het creatieve protocol dat aan de Kunstenaar wordt bezorgd in de enveloppe bij de
puntzakken, en eveneens vermeld in de bijlage 2.
De Kunstenaar verbindt zich ertoe een echtheidscertifcaat af te leveren voor elk van de
puntzakken (1 certifcaat / puntzak) die hij gerealiseerd heeft. Dit certifcaat wordt aangebracht
op de achterkant bij het inkaderen van het werk.
De Kunstenaar verbindt zich ertoe de op de CONART-drager gecreëerde werken uiterlijk over
te maken binnen de 2 maanden volgend op de ontvangst, zodat de vzw kan overgaan tot de
verspreiding en de verkoop ervan. Hiertoe moet de Kunstenaar gebruikmaken van de
ontvangen enveloppe van CONART en daarin de puntzak steken waarop hij zijn creatie heeft
aangebracht, evenals het naar behoren ingevulde en ondertekende echtheidscertifcaat.
De Kunstenaar verbindt zich er uitdrukkelijk toe zijn creaties gerealiseerd in het kader van
onderhavige overeenkomst niet openbaar te maken aan het publiek, in geen enkele vorm.
Enkel de vzw zal deze verplichting op zich nemen volgens haar gebruikelijke werkwijze. De
Kunstenaar mag echter onbeperkt alle door de vzw gemaakte reclame of gevoerde promotie
delen.
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3. VERBINTENISSEN VAN DE VZW
De vzw verbindt zich ertoe het werk van de Kunstenaar te promoten en de Kunstenaar een
zekere visibiliteit te verzekeren in het kader van het project CONART, en dit met name:
- Door de ontwikkeling van een platform dat de mogelijkheid biedt om de aan het project
deelnemende kunstenaars op te lijsten;
- Door de organisatie van één of meer evenementen en tentoonstellingen.
De vzw verbindt zich ertoe de door de Kunstenaar gerealiseerde originele en gecertifceerde
werken te verkopen tegen een prijs vastgesteld in artikel IV.
4. FINANCIËLE ASPECTEN
Elke puntzak zal verkocht worden tegen de prijs van:
- 99,00€ incl. btw
- Voor elke verkochte puntzak zal de Kunstenaar 33,00€ incl. btw ontvangen op de volgende
IBAN-rekening _____________________________________, uiterlijk 30 kalenderdagen na de
afronding van de verkoop.
5. DUUR
Onderhavige overeenkomst wordt van kracht op de datum van ondertekening. Ze wordt
gesloten voor onbepaalde duur tot betaling aan de Kunstenaar van de prijs van de laatste
puntzak die door de vzw wordt verkocht.
Als de Partijen dit wensen, kunnen ze na de 3 door onderhavige overeenkomst beoogde
werken overeenkomen dat extra creaties zullen worden gerealiseerd door de Kunstenaar,
middels de naleving van onderhavige bepalingen.
6. LOYAAL GEDRAG
De Partijen verbinden zich ertoe zich tegenover elkaar steeds als loyale partners te gedragen
die handelen te goeder trouw, en elkaar met name onderling te informeren over de
moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd zouden kunnen worden in het kader van de
uitvoering van onderhavige overeenkomst.
Parafen van de Partijen
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7. AUTEURSRECHT
De Kunstenaar draagt aan de vzw, op niet-exclusieve wijze, de volgende rechten over:
- Het recht op verspreiding en communicatie naar het publiek toe met betrekking tot de
werken gecreëerd in het kader van onderhavige overeenkomst. Dit heeft tot doel de vzw
toe te laten over te gaan tot de commercialisering en merchandising in alle mogelijke
vormen van de werken die onder onderhavige overeenkomst vallen.
- Met het oog op de opstelling van één of meer samenvattende werken van het
CONART-concept, stemt de Kunstenaar er uitdrukkelijk mee in dat de vzw de werken
mag reproduceren in één of meer werken, in welke vorm ook, op papier of digitaal,
alsook op de sites die de vzw beheert, of in partnerschap met de vzw, met inbegrip van
alle sociale netwerken.
- In het kader van de uitgave van dit werk/deze werken staat de kunstenaar ook toe dat
de vzw overgaat tot communicatie met de doelgroepen die nuttig zijn voor de
verspreiding van de communicatie.
- CONART mag het werk / de werken ook reproduceren om over te gaan tot de
publiciteit die nuttig is voor deze verspreiding.
De morele rechten blijven integraal eigendom van de Kunstenaar.
Onderhavige clausule geldt voor de hele wettelijke duur van het auteursrecht en heeft
betrekking op de hele wereld.
8. DIVERSE BEPALINGEN
De nietigheid van eender welke bepaling in onderhavige overeenkomst, om welke reden ook,
zal geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van onderhavige
overeenkomst en van onderhavige overeenkomst in haar geheel. In deze hypothese komen de
Partijen overeen om samen te proberen om de nietige bepaling te vervangen door een
bepaling met dezelfde uitwerking. De vzw kan zich in het kader van haar diensten en van de
taken gedefnieerd in artikel III laten helpen of laten vervangen door een derde partner, zonder
formaliteit ten aanzien van de Kunstenaar.
Dit aspect doet geen afbreuk aan het intuitu personae karakter van onderhavige overeenkomst,
dat uitdrukkelijk wordt erkend door de Partijen.
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9. TOEPASSELIJK RECHT EN REGELING VAN GESCHILLEN
Onderhavige overeenkomst zal beheerst worden door en geïnterpreteerd worden
overeenkomstig het Belgische recht.
Elk geschil met betrekking tot de overeenkomst zal voorgelegd worden aan de Franstalige
rechtbanken van Brussel.

Opgemaakt te __________________, op _____________________________ in twee originele
exemplaren, waarbij elke Partij erkent haar exemplaar te hebben ontvangen.

VOOR DE VZW,

VOOR DE KUNSTENAAR

Naam en voornaam

Naam en voornaam

__________________

__________________

Handtekening

Handtekening
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CONART is een artistiek concept dat aan alle kunstenaars, zonder enige
uitzondering, toelaat hun kunstvorm uitdrukking te geven op eenzelfde ondergrond :
de authentieke Belgische frietzak.
Iedere kunstenaar krijgt enkele frietzakken ter beschikking die vrij kunnen bewerkt
worden, mits het in acht houden van enkele regels: één zijde, één richting, één
diepte.
Alle frietzakken zullen worden tentoongesteld in een kader van dezelfde grootte en
dezelfde kleur, met een echtheidscertiﬁcaat ondertekend door de kunstenaar.
CONART biedt de deelnemende kunstenaars de mogelijkheid meer zichtbaarheid
te geven aan hun werk door diffusien referenties op verschillende
communicatieplatforms. Dankzij CONART bereikt hun kunst een betere
naambekendheid bij het grote publiek.
CONART heeft de intentie om kunst toegankelijk te maken voor iedereen dankzij
zijn uniek en origineel concept, dit aan een prijs van 99 .

de authentieke kunstzinnige frietzak.
… de iconische Belgische frietzak
… de Steun aan kunstenaars om hun werk uitdrukking te geven
… een gecertiﬁceerd origineel 1/1
… ingekaderd (24X30cm)
… 99

Goesting in kunst

www.conart.be

conart@conart.be

www.conart.be

conart@conart.be

L’ART NOURRIT...

Signature de l’artiste :

Année :

Technique :

Nom de l’oeuvre :

Artiste :

L’artiste..........................................
certifie que l’oeuvre mentionnée
est originale et unique.

Certificat d’authenticité

