
 

 

 

 

 

Overeenkomst gebruik atelier en/of studiogalerie 
 
Basisregels 

In overeenstemming met Jofke is haar atelier aan de Gershwinstraat 10 te gebruiken voor gastaanbieders. 

Laatste is zelf verantwoordelijk voor het werven van bezoekers en verzorgen van de activiteit. 

Activiteiten kunnen zijn: creatieve cursussen, workshops, trainingen, (jubileum)exposities inclusief 

opendagen en aanverwanten. 

1. Wanneer de activiteit aansluit bij de hoedanigheid van Studio Xplo kan Jofke ervoor kiezen om de 

activiteit in de agenda op www.StudioXplo.nl aan te kondigen en te delen via social mediakanalen.  

Hier zijn geen kosten aan verbonden. De gastaanbieder dient dan een korte tekst + link naar meer 

informatie en/of contactgegevens + scherpe JPEG foto te mailen naar Jofke@StudioXplo.nl. 

2. Studio Xplo is niet aansprakelijk voor dingen die gebeuren tijdens activiteiten die de gastaanbieder in 

onze studio organiseert. Deze zorgt zelf voor de nodige verzekering en begeleiding.  

3. Gastaanbieder zorgt zelf voor de nodige spijs en drank. Hij/zij kan gebruik maken van de faciliteiten, 

zoals koffiezetapparaat, waterkokers, tafels et cetera. 

4. In overleg (met de buren) kan de buitenruimte bij de activiteit betrokken worden. 

5. In alle gevallen geldt: gastaanbieder laat de ruimte minstens net zo netjes achter dan aangetroffen. 

6. Tijdens de activiteit en na afloop worden de deuren en poorten volgens instructies afgesloten en wordt 

de sleutel op een door Jofke aangegeven adres ingeleverd door de gastaanbieder. 

7. Jofke deelt met liefde de successen van activiteiten die in haar studio hebben plaatsgevonden. 

8. Exposeren 

- Jofke stelt haar studiogalerie beschikbaar aan cursisten en gastexposanten, telkens voor een 

periode van maximaal 6 weken. 

- Er is ruimte voor ongeveer 15 werken van gemiddeld 50 x 60 cm en desgewenst een paar kleine 

ruimtelijke werken. 

- Bij de werken kun je nummerstickertjes plakken. 

- Op de sidetable in de expositieruimte, kunnen visitekaartjes, gastenboek en looplijsten worden 

gelegd. 

- Er kan gebruik gemaakt worden van de ophangsystemen en er kunnen geen spijkers of schroeven in 

de wanden.  

- Zorg dat je werk netjes verdeeld en recht hangt.  

- De gastexposant is zelf verantwoordelijk voor het inrichten van de expositie en aantrekken van 

extra bezoekers. 

9. Kosten: 

- Exposeren is gratis. Bij verkoop ontvangt Jofke 20% + BTW van het verkochte werk. Houd hier 

rekening mee met je prijzen. 

- Prijs voor eenmalig gebruik binnenruimte Studio Xplo per dagdeel (ochtend, middag avond/ 4 uur): 

€80,00 ex BTW. 

- Prijs voor herhaaldelijk gebruik (zoals verzorgen van een cursus) per dagdeel: €50,00 ex BTW 

http://www.studioxplo.nl/
mailto:Jofke@StudioXplo.nl


 

 

 

 
 
Overeengekomen te Tilburg       Datum: 
 
 
Ruimte voor afspraken:    
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Betreft datum/data en tijd: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ruimte voor opmerkingen:   
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Naam en handtekening voor akkoord: 
 
Opdrachtgever      Gastaanbieder 
Naam: Jofke van Loon      Naam:  
 
Handtekening:      Handtekening: 


