
 

Voorwaarden voor deelname aan de expositie op 18 en 19 
februari 2023 in de Doelenzaal van de bibliotheek Haarlem 
Centrum:  

• Aanmelden kan tot 1 februari 2023 via de website, per e-mail of 
papieren aanmeldformulier, op te vragen bij de organisatie of te 
downloaden vanaf www.haarlemuitdekunst.nl. 

• Aanmeldingen worden gehonoreerd op volgorde van 
binnenkomst.  

• Iedere exposant mag met maximaal 3 kunstwerken deelnemen 
aan de expositie. De kunstwerken mogen echter niet meer dan 
ca. 2m (paneel)breedte beslaan. Beeldende kunstwerken dienen 
stabiel te kunnen staan.  

• De Organisatie heeft eindverantwoordelijkheid voor en over de 
expositie. 

• Kunstwerken die hangend worden geëxposeerd moeten 
ingelijst zijn en voorzien van een deugdelijke 
ophangmogelijkheid.  

• Het exposeren van de kunstwerken geschiedt voor eigen risico. 
De organisatie van Haarlem Uit De Kunst kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor schade die is ontstaan tijdens de expositie.  

• In de panelen mogen géén spijkers én/of schroeven etc. worden 
gebruikt. Wel mogen er aan de bovenzijde (niet al te grote) 
spijkers/schroeven bevestigd, die na afloop weer worden 
verwijderd.  

• Eventueel ander bevestigingsmateriaal dient u in overleg met de 
organisatie te bespreken.  

• Exposanten dienen in principe woonachtig te zijn in Haarlem e.o. 
Deze exposanten hebben ten alle tijden voorrang voor 
deelname. Exposanten die buiten Haarlem e.o. wonen mogen 
zich wel aanmelden, maar komen op de reservelijst en worden 
benaderd als er ruimte over is.   

http://www.haarlemuitdekunst.nl


• Op vrijdag, 17 februari 2023 vanaf 17.00 uur kunt u uw 
kunstwerken op de daartoe aangewezen plek ophangen of 
neerzetten. Meenemen of ophalen van uw kunstwerken kan 
zondag, 19 februari 2023 vanaf 16.00 uur en tevens wordt u 
dan verzocht mee te helpen met het afbreken van de expositie, 
zo maken veel handen licht werk.  

• De Organisatie zorgt voor naam- en titelkaartjes bij de 
kunstwerken, zodat er uniformiteit blijft, het is dus niet 
toegestaan om eigen naamkaartjes bij de kunstwerken te 
plaatsen. De Organisatie zal zorgdragen voor een bakje waar u 
uw eventuele visitekaartjes voor het publiek beschikbaar zijn. 

• U kunt uiterlijk 1 februari 2023 een A4tje aanleveren met 
informatie over uw kunstwerken en uzelf. Dit is op de expositie 
door bezoekers te bekijken. 

• Het verkopen van uw kunstwerken tijdens de expositie is 
toegestaan, maar de kunstwerken mogen tijdens de expositie 
niet worden verwijderd. 

Voor eventuele vragen kunt u e-mailen naar: info@haarlemuitdekunst.nl of 
bellen naar: (06) 1613 5022 (Eric Veltkamp).  

Wij wensen u een prettige expositie toe.  
Het team van www.HaarlemUitDeKunst.nl 
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