Deelnamevoorwaarden This Art Fair 2022
1. Algemeen
De bepalingen waaronder aan This Art Fair kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze
deelnemingsvoorwaarden zoals opgesteld door Stichting Art in Redlight.
2. Begripsbepalingen
2.1 Organisatoren: This Art Fair wordt georganiseerd door Stichting Art in Redlight, gevestigd in Amsterdam,
Overtoom 40, 1054 HK.
2.2 Beurs: This Art Fair is een kunstenplatform voor hedendaagse kunst en aanpalende disciplines. De Beurs
vindt plaats in de Kromhouthal, Gedempt Hamerkanaal 231, 1021 KP Amsterdam gedurende 6 tot en met 10
juli 2022.
2.3 Inschrijver: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich door middel van een bindend inschrijfformulier
als deelnemer voor This Art Fair 2022 heeft aangemeld, ongeacht of deze aanmelding is geaccepteerd en
bevestigd door de Organisatoren.
2.4 Aanmeldformulier: het door Inschrijver op de website www.thisartfair.com ingevulde en ondertekende
Aanmeldformulier.
2.5 Deelnemer: iedere Inschrijver die door de Organisatoren aan de Inschrijver per e-mail verstuurde bevestigde
deelname aan This Art Fair 2022 (toewijzingsbrief) heeft ontvangen.
2.6 Deelnemingsovereenkomst: overeenkomst tussen Organisatoren en Deelnemer, die ontstaat door de
overeenstemmende wil, blijkende uit de ontvangst door de Organisatoren van het door de Inschrijver ingevulde
en ondertekende Inschrijfformulier en de daarna door de Organisatoren aan de Inschrijver per e-mail verstuurde
bevestigde deelname aan This Art Fair 2022 (toewijzingsbrief).
2.7 Deelnemingskosten: de kosten die de Deelnemer aan de Organisatoren verschuldigd is voor deelname aan
de Beurs en activiteiten daaromtrent, waaronder een proeflidmaatschap voor This Works gedurende de periode
maart - juli 2022. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met BTW.
3. Deelneming
Deelnemen aan This Art Fair 2022 is slechts mogelijk op uitnodiging van de Organisatoren en na toetsing van
de aanmelding van de Inschrijver welke leidt tot het tot stand komen van een Deelnemingsovereenkomst.
De Deelnemer dient in elk geval te voldoen aan de volgende professionele criteria:
- Is een professioneel kunstenaar, ontwerper of designer.
- Is als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
- Toont werk niet ouder dan 2 jaar.
4. Aanmelding
Voor het aanvragen van standruimte en het indienen van het expositieprogramma voor de Beurs, onder
bijvoeging van eventueel documentatiemateriaal, dient u het Aanmeldformulier op de website in te vullen. Het
aanmeldformulier is geen garantie op deelneming. Toekenning van de standruimte vindt plaats als hieronder
omschreven. De sluitingsdatum voor retournering van het Aanmeldformulier is maandag 28 februari 2022.
5. Selectiecommissie
Aanmeldingen worden beoordeeld door een onafhankelijke selectiecommissie bestaande uit kunstenaars,
galeriehouders en curators. Organisatoren en selectiecommissie toetsen de aanmeldingen kunnen in sommige
gevallen adviseren een of meerdere werken uit het voorgestelde expositieprogramma te vervangen of weg te
laten.
6. Inschrijving en standruimte
6.1 De Inschrijver verklaart alle consequenties van de inschrijving te zullen aanvaarden die voortvloeien uit de
ondertekening van het Aanmeldformulier.
6.2 Aan de inschrijving middels het Aanmeldformulier kunnen geen rechten worden ontleend. De Organisatoren
behouden zich het recht de Inschrijver geen standruimte op de Beurs aan te bieden.
6.3 Bij vaststelling van standruimte zullen de Organisatoren zoveel mogelijk rekening houden met de wensen
van de Deelnemer.
6.4 De vaststelling standruimte van de Deelnemer is bindend voor de Deelnemer, zowel wat betreft type en
plaats.
7. Ontbindende voorwaarden Deelnemer
Aanmelding is bindend. Indien het Aanmeldformulier getekend is kan de Deelnemer niet meer annuleren.
8. Ontbindende voorwaarden Organisatoren
8.1 De Organisatoren behouden zich ten allen tijden het recht de beurs te annuleren als gevolg van een (lokale
of internationale) gezondheidscrisis (zoals bijvoorbeeld een pandemie) die heeft geleid tot door de Nederlandse
Rijksoverheid gepubliceerde, aangekondigde, of anderszins redelijkerwijs bekend zijnde aangescherpte eisen
die een doorgang van de Beurs niet redelijkerwijs mogelijk maken.
8.2 In geval van annulering worden de restitueerbare Deelnemingskosten binnen 6 weken na annuleren
gestorneerd.
8.3 Mochten de Organisatoren besluiten dat een verplaatsing van de Beurs in het belang is van zowel
Deelnemer als de Organisatoren dan blijft de registratie van de Deelnemer geldig. Mocht de Deelnemer
aantoonbaar verhinderd zijn om deel te nemen aan de Beurs op de nieuw datum dan heeft de deelnemer recht
op de restitueerbare kosten.

9. Betalingsverplichtingen
9.1 De Deelnemer is de Deelnemingskosten verschuldigd conform de onder 9.3 opgenomen betalingstermijnen.
Betaling van de Deelnemerskosten dient te geschieden na ontvangst van de factuur binnen de in 9.3 gestelde
betalingstermijn.
9.2 De Deelnemerskosten bestaan uit een niet-restitueerbare bijdrage van € 120,- en een restitueerbaar deel.
De restitueerbare kosten bedragen voor een stand € 570,-. Voor het plaatsen van een sculptuur buiten een
stand bedragen de restitueerbare kosten per vierkante meter € 50,00.
9.3 De termijnstelling zoals beschreven in het Inschrijfformulier zijn hierop van toepassing.
35% van de kosten binnen 2 weken na goedkeuring selectiecommissie.
35% van de kosten voor 1 mei 2022.
30% van de kosten voor 21 juni 2022.
9.4 De feitelijke ondertekenaar van het Inschrijfformulier is te allen tijde - ook indien sprake
is van vertegenwoordiging - aansprakelijk voor de betaling van de factuur.
10. Locatie, tijdstip en openingstijden
10.1 De Beurs vindt plaats van 6 tot en met 10 juli 2022 in de Kromhouthal, Gedempt Hamerkanaal 231, 1021
KP Amsterdam.
10.2 Op woensdag 6 juli wordt er van 15.00 – 17.00 een perspreview georganiseerd met aansluitend een
avondopenstelling voor genodigden.
Woensdag 6 juli van 17.00 tot 22.00 uur (“Preview”)
Donderdag 7 juli van 11.00 tot 19.00 uur
Vrijdag 8 juli van 11.00 tot 19.00 uur (avondopenstelling onder voorbehoud)
Zaterdag 9 juli van 11.00 tot 19.00 uur
Zondag 10 juli van 11.00 tot 18.00 uur
10.3 Organisatoren behouden zich het recht om eenzijdig de openingstijden zoals genoemd onder 10.1 en 10.2
te wijzigen.
11. Toegangsprijzen
11.1 De toegangsprijs (onder voorbehoud) voor bezoekers bedraagt €15,00 per persoon, per bezoek inclusief
btw.
11.2 Organisatoren behouden zich het recht om eenzijdig de toegangsprijzen zoals genoemd onder 11.1 te
wijzigen.
12. Deelnemersbadges
Deelnemersbadges zijn uitsluitend bestemd voor de Deelnemer en standpersoneel. Het is niet toegestaan de
deelnemersbadges te verstrekken aan derden noch om deze zonder toestemming van de Organisatoren door te
verkopen aan derden.
13. Relatiekaarten
Elke Deelnemer krijgt van de Organisatoren 10 uitnodigingen voor de Preview, opening of reguliere beursdagen
toegestuurd (“Relatiekaart” of “Relatiekaarten”).
Deze relatiekaarten geven recht op toegang voor 1 personen op een vooraf te boeken tijdslot van De Beurs.
14. Omschrijving uniforme standbouw
De wanden a 275 cm hoog; naamsvermelding; en elektriciteitsverbruik. Aan de uniforme standbouw mogen
zonder toestemming van de Organisatoren geen wijzigingen zoals afwijkende hoogte, kleur of stoffering worden
aangebracht. De wanden moeten in goede staat worden achtergelaten. Teksten of andere uitingen dan
behorende bij de geëxposeerde kunstwerken op de wanden zijn niet toegestaan. Deelnemer moet zich houden
aan alle eisen en voorschriften van de Kromhouthal.
15. Stand
- Lege emballage buiten de standruimte plaatsen en afvoeren.
- De stand bevoorraden tijdens de openingstijden van de Kromhouthal van 10.15 tot 11.00 uur dagelijks.
16. Publiciteit
De Organisatoren zullen voor de Beurs een gedegen publiciteitscampagne voeren.
17. Te exposeren werken
17.1 De deelnemers van de stands zijn verplicht de gehele duur en gedurende de openingstijden van de Beurs
de standruimte te bemensen en/of laten bemensen.
17.2 Deelnemer draagt zelf zorg voor het vervoer, de aankomst en inontvangstneming van zijn/haar of ten
behoeve van zijn/haar deelname aangevoerde kunstwerken. De organisatoren nemen geen kunstwerken van
de Deelnemer in ontvangst noch is zij op enigerlei wijze aansprakelijk voor de kunstwerken.
17.3 Deelnemer is verantwoordelijk voor verkoop en verzekering van zijn/haar werk. De Beurs heeft hierin geen
rol. Er wordt dus ook geen afdracht gevraagd bij eventuele verkoop.
18. Preview
Op 6 juli van 17.00-22.00 wordt er een besloten preview georganiseerd. De organisatoren nodigen directies en
conservatoren uit van de Nederlandse musea voor moderne kunst alsmede institutionele verzamelaars
(bedrijven, instellingen. etc.). Deelnemer krijgt 10 relatiekaarten om te verspreiden onder zijn/haar netwerk.
19.Aansprakelijkheid
19.1 De Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor de schade die de Deelnemer lijdt door tekortkomingen van de
Organisatoren bij de uitvoering van de tussen Deelnemer en Organisatoren ontstane verbintenissen, tenzij de
schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet door de Organisatoren.

19.2 De Organisatoren aanvaarden slechts aansprakelijkheid van de Organisatoren voor de door Deelnemer
geleden schade, mits deze toerekenbare tekortkoming, wordt gedekt door hun aansprakelijkheidsverzekering.
19.3 Kunstwerken bevinden zich in de Kromhouthal dan wel op bijbehorende terreinen voor rekening en risico
van de Deelnemer. De Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan
aan kunstwerken of personen veroorzaakt door of in verband gebracht met het deelnemen aan de Beurs.
19.4 Evenmin zijn de Organisatoren aansprakelijk voor de schade aan derden, veroorzaakt door het gebruik van
de stand door de Deelnemer of zijn personeel.
19.5 De Deelnemer vrijwaart de Organisatoren voor alle aanspraken die anderen in verband met zijn handelen
of nalaten tegen de Organisatoren zouden kunnen doen gelden.
20. Geschillen/toepasselijk recht
Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op deelname aan de Beurs zullen worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Het Nederlands recht is hier van toepassing.
21. Tijdschema
Opbouw stands:
Dinsdag 5 juli van 08.00 tot 20.00 uur
Woensdag 6 juli van 08.00 tot 17.00 uur
Beursdagen:
Woensdag 6 juli van 17.00 tot 22.00 uur (Preview)
Donderdag 7 juli van 11.00 tot 19.00 uur
Vrijdag 8 juli van 11.00 tot 19.00 uur (extra avondopenstelling onder voorbehoud)
Zaterdag 9 juli van 11.00 tot 19.00 uur
Zondag 10 juli van 11.00 tot 18.00 uur
Afbouw:
Zondag 10 juli van 18.30 tot 22.00 uur
Correspondentieadres
Stichting Art in Redlight, Overtoom 40, 1054 HK Amsterdam
info@thisartfair.com / www.thisartfair.com

