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  Doggerstraat 13  1086 VG Amsterdam     

  Telefoon : 020-2101049/0641674867

WIJ VERZORGEN DE  VERKOOP
Wij nemen jouw werk rechtstreeks op in onze galerie.
Als je wilt dat de verkoop door mij wordt gedaan volgt er altijd eerst atelierbezoek om nader kennis te 
maken en te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Je  kunt een onbeperkt aantal kunstwerken aanbieden.
Je krijgt 50 % korting op het (indien  noodzakelijk) laten maken van foto’s van jouw kunstwerken.
Wij verzorgen de promotie en de financiele afwikkeling.
Je betaald bij verkoop 30% van de verkoopsprijs.
Bij verkoop van digitale bestanden of door Artmajeur vervaardigd printen betaald je 40% van de te 
ontvangen opbrengsten.

Verkoop van printen door Artmajeur.

20x30 cm  totaal opbrengst 15,00 --  9,00

30x45 cm                             25,00  – 15,00

40 x60 cm                            35,00   -21,00    

50 x 70 cm                           45,00 – 27,00

60 x90 cm                            55,00 – 33,00  

70 x105 cm                           65,00 – 39,00   

80x120 cm                            75.00  - 45,00

Bol.com is een zeer goed kanaal om etsen,zeefdrukken,fotografie en andere kunst welke je in een 
bepaalde oplage vervaardigd   te verkopen.

Wil je werk via ons op het platvorm van Bol.com verkopen moet het werk bij ons in de galerie aanwezig
zijn.
(Dit in verband met de zeer strenge levertijden die Bol.com hanteert.)
Alvorens we jouw werk op Bol.com kunnen plaatsen moeten wij een EAN code kopen de kosten 
hiervoor bedragen  5,00 euro per werk.
De provisie die wij over de verkoop rekenen is 40% (dit is inclusief alle kosten die Bol.com berekend.)
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KUNST VERKOPEN VIA EBAY

Voor kunst verkopen op het platvorm van Ebay gelden dezelfde beperkingen als bij Bol.com dus hier 
ook alleen etsen,zeefdrukken,fotografie en andere kunst welke je in een bepaalde oplage vervaardigd   
verkopen.
Wil je werk via ons op het platvorm van Ebay verkopen moet het werk bij ons in de galerie aanwezig 
zijn.
Alvorens we jouw werk op Ebay gaan plaatsen moet moet jij plaatsingskosten betalen de kosten 
hiervoor bedragen  2,50 euro per werk.

De provisie die wij over de verkoop rekenen is 40% (dit is inclusief alle kosten die Ebay berekend.)


