
 

 

PRIJZEN EN CONDITIES  KUNSTLOKAALMOOK 

m.b.t. exposities 
 

Huurprijs t.b.v. expositie 
 

Euro 250,- voor  1 maand inclusief schoonmaakkosten.  

 

Openingstijden 
 

Op zondagen van 11.00 uur tot 16.00 uur.  

 

Wie kan KunstLokaalMook huren en wanneer 
 

* Kunstenaar(s) voor minimaal 1 volle kalendermaand, te weten de maanden februari, maart, 

 juni, juli, september, oktober, november 2022. Openstelling op zondagen van 11.00-16.00 

 uur.  

* De kunstenaar kan alleen exposeren of met meerdere kunstenaars waarbij één van de 

kunstenaars als hoofdhuurder wordt beschouwd.   

*  De hoofdhuurder moet afkomstig zijn uit de regio. Maximaal 1 mede exposant mag 

afkomstig zijn van buiten de regio. 

* De werken mogen niet aanstootgevend of discriminerend zijn. Dit ter beoordeling van de  

expositiecommissie van de Stichting Jacques van Mourik.  

* De expositiecommissie van de Stichting Jacques van Mourik bepaalt of een kunstenaar 

wordt toegelaten. 

* Bij het inrichten van de expositie is een vertegenwoordiger van de Stichting Jacques van 

Mourik aanwezig. Opbouw van de expositie vindt plaats op een dag/avond in de week 

voorafgaand aan de huurperiode. Datum en tijd in overleg met een vertegenwoordiger van 

de Stichting Jacques van Mourik. 

*  Afbreken van de expositie door kunstenaar(s) bij voorkeur na afloop van de laatste zondag 

van de expositie en anders de maandag daarna. 

*          Er mag geen entree worden geheven of hapjes/drankjes worden aangeboden tegen betaling. 

*          Kosten van licht, water en verwarming zijn in de huurprijs inbegrepen, mits er normaal 

gebruik van wordt gemaakt. 

 

Welke ruimte is te huur 
 

* De ruimte op de begane grond kan in zijn geheel door de exposant(en) gehuurd worden 

m.u.v.: 

 - Het blauwe wandje bij de trap in de expositieruimte; hier komt blijvend een werk te 

  hangen uit de collectie van de Stichting Jacques van Mourik met een tekst over het 

  ontstaan van de Plasmolense Kunstkolonie. 



 - De opslagruimte van de Stichting Jacques van Mourik (achter de kitchenette). 

* Een ‘plattegrond’ van de ruimte wordt aan de exposant(en) overhandigd. 

 

Wat wordt van de exposant(en) verwacht 
 

* De exposant (hoofdhuurder) is er verantwoordelijk voor om de condities mede te delen aan 

zijn of haar mede-exposanten of medegebruikers.  

* De Stichting Jacques van Mourik ontvangt een week vóór aanvang van de expositie een lijst  

van de te exposeren werken met prijzen. 

* De exposant(en) moet/moeten het aanwezige ophangsysteem gebruiken (er zijn haken voor 

4 en 7 kilo aanwezig. Bij zwaarder werk dit verdelen over meerdere ophangpunten) en de 

kunst mag alleen op de expositievlakken worden gehangen. Boren en spijkeren in muren en 

wanden is verboden, evenals het aanbrengen van stickers, plakband en dergelijke in, aan of 

op wanden, vloeren of plafond. 

* Beelden e.d. moeten zodanig geplaatst worden dat de loop- en kijkroute vrij blijft. Er zijn  

sokkels, in verschillende maten, aanwezig die verplaatsbaar zijn als ook sokkels die 

standaard op een vaste plaats staan.  

* De exposant(en) zorgt/zorgen zelf voor PR waarbij altijd de Stichting Jacques van Mourik 

en KunstLokaalMook worden genoemd. Persberichten moeten gecheckt worden door de 

coördinator Exposities van de Stichting Jacques van Mourik alvorens het geplaatst kan 

worden. Stichting Jacques van Mourik zal de expositie aankondigen op de website van de 

stichting en op de agenda van Maasburen.nl 

* Kunst die de exposant(en) brengt/brengen, plaatst of hangt, is door de Stichting Jacques 

van Mourik niet verzekerd. Het gebruik van het door de Stichting Jacques van Mourik ter 

 beschikking gestelde ophangsysteem en van de inventaris is voor risico van de exposant.  

 De exposant(en) dient/dienen zelf zijn/haar werken eventueel te verzekeren.  

 Er is een alarminstallatie aanwezig en een rolluik voor de voordeur.  

* Open vuur (zoals kaarsen, vuurkorven, fakkels etc. ) is niet toegestaan.  

* Ook roken in het KunstLokaalMook is niet toegestaan. 

* De exposant of een vertegenwoordiger dient de hele zondag (10.45 – 16.15 uur) aanwezig te 

zijn. Daarnaast is er tenminste ook 1 vrijwilliger van de stichting de hele dag aanwezig. 

*          Iedere vorm van overlast (lawaai of overlast door parkeren) moet worden vermeden. 

*  Exposanten en bezoekers mogen niet parkeren voor het pand Rijksweg 86, er is voldoende 

parkeergelegenheid op het Raadhuisplein of in de directe omgeving. Een uitzondering 

daarop is tijdens het ‘laden en lossen’ bij opbouw en afbreken van de expositie. 

* De Stichting Jacques van Mourik zorgt voor schoonmaak van de ruimtes mits dit een 

normale schoonmaak betreft. Gebruikt serviesgoed moet worden afgewassen/in de 

vaatwasser gezet,  afval in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gedaan.  Zijn de 

ruimtes excessief vuil dan worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.  

* De exposant(en) kan/kunnen gebruik maken van de kitchenette / basis serviesgoed /   

koffiezetapparaat / senseo / theepot / waterkoker / magnetron / koelkast / afwasmachine.   

* Voor verbruiksartikelen (koffie, thee, suiker, drankjes, koffiefilters nr. 4, tabletten 

vaatwasser c.q.  afwasmiddel, keukenrol enz.) moet de exposant zelf zorgen.  

* Er is een dames- en een herentoilet aanwezig. 

*  Exposant(en) en hun bezoek moeten zich conformeren aan het corona protocol dat 

overhandigd wordt bij de huurovereenkomst. 

 

 

 



  

 

Aansprakelijkheid exposant(en) 
 

De exposant(en) is/zijn volledig aansprakelijk voor de gehuurde ruimte, de inrichting en alle zaken 

welke bij het gehuurde behoren. Schade veroorzaakt door toedoen van exposant(en) en/of door 

bezoekers, moet geheel door exposant(en) vergoed worden. 

De bij de huurovereenkomst verstrekte condities maken onverbrekelijk deel uit van de 

huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nageleefd. 

 

Aansprakelijkheid Stichting Jacques van Mourik 
 

De Stichting Jacques van Mourik aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of 

letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of veroorzaakt door de exposanten(en) c.q. 

bezoekers. De Stichting Jacques van Mourik  is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme 

weersinvloeden of andere vormen van overmacht. 

 

Vergoeding bij verkopen 
 

* 20% van het verkoopbedrag gaat naar de Stichting Jacques van Mourik. In de verkoopprijs 
 van een werk dient de 20% te worden opgenomen. De penningmeester haalt de 20% af 
 van het verkoopbedrag en maakt restant over aan de kunstenaar. 
 

* Bij verkoop kan/kunnen de exposant(en) desgewenst meteen een ander werk plaatsen. 

 

 

 


