
Reglement
Gebruiksperiode?
Het kunstenplatform kan in gebruik worden genomen voor een periode van 3 weekends van zaterdag 13u tot zondag 
18u. Data worden besproken na de selectie.

Wat zijn de openingsuren van de tentoonstelling? Kan ik daarvan afwijken?
De tentoonstelling is geopend op zaterdag en zondag van 13u tot 18u. In overleg kan hiervan afgeweken worden. 

Opbouw en afbraak?
Bij aanvang en na afbraak van de tentoonstelling zal enerzijds een materiaallijst worden afgepunt en anderzijds een 
staat van bevinding worden opgemaakt in aanwezigheid en ondertekend door beide partijen.
 
De opbouw kan steeds vanaf maandag voor de opening en tijdens de openingsuren van Kunsthuis Yellow Art.
De afbraak kan steeds de week na de tentoonstelling tijdens de openingsuren van Kunsthuis Yellow Art.
(maandag van 13u. tot 16u., dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u. tot 16u.)

De exposant voorziet zijn eigen materiaal. Nagels en vijzen mogen gebruikt worden, maar de sporen dienen wegge-
werkt te worden na de tentoonstelling.

Hoe geraak ik tijdens mijn expositieperiode binnen in de galerij en hoe sluit ik af?
De exposant kan de badge van het kunstenplatform komen ophalen in de week voor de presentatie tijdens de openings-
uren van Kunsthuis Yellow Art. Het gebruik hiervan wordt ter plekke uitgelegd en een ontvangstbewijs wordt onderte-
kend.
Het kunstenplatform mag nooit onbemand open gelaten worden.
Bij het afsluiten wordt steeds een inbraakalarm ingesteld.

Is er toezicht aanwezig?
Tijdens de openingsuren dient de exposant zelf voor toezicht in te staan, het kunstenplatform mag nooit onbemand 
open worden gelaten.

Krijg ik hulp bij het opbouwen?
De personeelsleden van Kunstenplatform Rift. en Kunsthuis Yellow Art kunnen u niet helpen bij de opbouw van de ten-
toonstelling. Zij bieden slechts ondersteuning bij technische problemen aan de infrastructuur van het kunstenplatform.

Sta ik zelf in voor het poetsen?
Van de exposanten wordt verwacht dat zij de lokalen netjes en borstelschoon houden.
Er mag geen afval achtergelaten worden. Flessen, vuilzakken, papier, e.d. worden door de exposant meegenomen. 
Voor aanvang van elke huurperiode wordt de ruimte door een poetsploeg van het OPZ grondig gepoetst.

Wordt er een vernissage georganiseerd?
Eventuele vernissages (niet verplicht) dienen te worden georganiseerd door de exposant zelf tussen 12u en max. 
22.30u. Dit moet op voorhand worden gemeld.

Wat met affiches, uitnodigingen en publicaties?
Voor eventuele affiches en uitnodigingen (niet verplicht) dient te worden gezorgd door de exposant zelf.
De namen Kunstenplatform Rift. en Jan Hoethuis mogen slechts aangewend worden als aanwijzing van de ruimte waar 
de tentoonstelling plaats heeft.

De ruimte is voor mij alleen te groot. Kan ik samen met andere kunstenaars exposeren?
U kan alleen of in groep exposeren. Eén persoon van de groep dient zich dan als contactpersoon op te geven (voor 
praktische afspraken, administratie, …).



Moet ik een verzekering nemen?
De gebruiker benut Kunstenplatform Rift. binnen de grenzen van de verleende toelating en op eigen risico. OPZ Geel en 
vzw Pas-sage kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eender welk ongeval, verlies, diefstal, beschadiging en 
dergelijke. De organisatie heeft in haar brandpolis een afstand van verhaal opgenomen ten aanzien van (de verzekeraar 
van) de gebruiknemer indien deze een particulier is of het statuut van een vzw heeft. Indien de gebruiksovereenkomst 
wordt afgesloten onder een andere rechtsvorm dient u als exposant zelf in te staan voor een brandverzekering. Wat de 
kunstwerken zelf betreft; we adviseren de externe kunstenaars om zelf een verzekering te voorzien voor hun werken.

Materiaal?
Al het materiaal dat aanwezig is mag gebruikt worden maar moet na de expo op de juiste plaats teruggezet worden. Op 
het einde van de gebruiksperiode zal opnieuw een plaatsbeschrijving worden opgemaakt in aanwezigheid van beide 
partijen en dewelke ook door beide partijen ondertekend zal worden. Beschadigd of ontbrekend materiaal zal gefactu-
reerd worden indien nodig.

En de pers?
Eventuele contacten met de pers dienen door de exposant zelf gelegd te worden. Kunstenplatform Rift. en Kunsthuis 
Yellow Art nemen de programmatie op in de eigen communicatie.

SABAM en de Billijke Vergoeding?
De exposant is zelf verantwoordelijk voor de eventuele verplichtingen aan SABAM en de Billijke Vergoeding.

Parkeermogelijkheden?
In de omgeving zijn genoeg parkeermogelijkheden aanwezig.

Enkele praktische aandachtspunten!
Het is verboden:

 • vuur te maken in en om de galerij (kaarsen, fakkels,…)
 • de ophangdraden te knippen, plooien, op te rollen,…
 • te schrijven op het sandwichbord
 • sleutels bij te laten maken
 • de galerij voor andere doeleinden te gebruiken dan vermeld in de aanvraag
 • onder te verhuren
 • ramen, deuren, muren, vloeren en dergelijke te benagelen, te beplakken, te     
  beschrijven of te beschilderen zonder overleg.
 • werken die aanstoot geven of politiek getinte werken tentoon te stellen

Indien u drukwerk heeft (flyer, poster,…) ontvangen wij graag een (digitaal) exemplaar dat we, indien u dat wenst, ook 
kunnen verspreiden.


