
Avtale om formidlingssalg av kunstverk  

 

 

Mellom 

(navn) 

_____________________________________________________________________ 

(adr.) 

_____________________________________________________________________ 

(tlf. og e-postadr.) 
heretter kalt Kunstneren, og 

 
(navn) 

_____________________________________________________________________ 

(adr.) 

_____________________________________________________________________ 

(tlf. og e-postadr.) 

_____________________________________________________________________ 

heretter kalt Galleriet,  

 

er det i dag inngått følgende avtale om formidlingssalg av kunstverk: 

 

1.  Generelt om oppdraget 

Galleriet påtar seg, på vegne av Kunstneren og i Kunstnerens navn å selge de 

kunstverk som er ført opp på undertegnet vedlegg 1 til denne avtale. 

Kunstneren har eiendomsrett til de enkelte kunstverk, inntil de er solgt av 

Galleriet. 

 

2.  Pris 

Kunstverkene skal selges til den pris som er angitt i vedlegg som nevnt i pkt 1 i 

denne avtale. Galleriet plikter å påse at kjøpers betaling har funnet sted før 

overlevering av kunstverkene til kjøper. 

Med mindre kunstneren gir forutgående skriftlig samtykke, kan Galleriet ikke 

selge kunstverkene til andre priser enn dem som er skriftlig avtalt. 

 

3.  Kjøper 

Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal Kunstneren få opplyst kjøpers navn. 

 



4.  Ansvar og forsikring  

Galleriet har risikoen for, og skal ta vare på kunstverkene og holde dem 

fullverdiforsikret fra kunstverkene er levert, inntil denne avtale opphører.  

Galleriet plikter uoppfordret å fremvise dokumentasjon for at kunstverkene er 

forsikret i henhold til denne avtale. 

  

5.  Provisjon 

Galleriet har krav på provisjon med …… % av avtalt salgssum for solgte kunstverk.  

Med mindre annet er særskilt skriftlig avtalt, har ikke Galleriet krav på å beregne 

seg provisjon eller annet fratrekk i erstatningsbeløpet til Kunstneren, dersom 

kunstverk blir skadet eller går tapt mens avtaleforholdet består.  

 

6.  Oppgjør 

Galleriet plikter fortløpende - og senest innen 7 dager -å sende Kunstneren 

melding om inngåtte salgsavtaler. Slik melding sendes til Kunstnerens e-

postadresse………… / postadresse……………. 

Galleriet plikter inntil utbetaling til Kunstneren finner sted, å holde de midler 

Kunstneren har krav på, adskilt fra virksomhetens øvrige aktiva. 

 

Med mindre annet er skriftlig avtalt plikter Galleriet å utbetale den fulle salgssum 

minus berettiget provisjon, senest 14 dager etter at kjøper har overtatt 

kunstverket. Oppgjør skal finne sted til kunstnerens konto…………………………. 

 

Partene vedtar inndrivelse uten forutgående søksmål i samsvar med 

tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2. Slik vedtakelse omfatter hovedstolen med tillegg av 

renter og inndrivelseskostnader. 

 

8. Skade eller tap av verk 

Ved skade eller tap av verk i den periode Galleriet har risikoen for verkene, er 

Galleriet forpliktet til å erstatte kunstnerens fulle økonomiske tap, uavhengig av om 

Galleriet mottar utbetaling fra eget forsikringsselskap eller ikke.  

 

9. Gjengivelse av verk i markedsføringsøyemed 

Galleriet har i avtaleperioden rett til å gjengi og offentliggjøre foto av de 

kunstverk som omfattes av denne avtale, i forbindelse med normal 

markedsføring av Kunstneren og/eller kunstverkene.  



10. Åndsverkloven 

Denne avtale omfatter ikke innskrenkninger av Kunstneres rettigheter etter 

åndsverkloven, utover det som fremgår av punkt 9. 

 

13. Avtaleperiode 

(stryk over uønsket alternativ) 

Tidsbestemt avtale: 

Denne avtale skal gjelde fra ……….….(dato/mnd/år) til ………...(dato/mnd/år).  

Tidsubestemt avtale: 

Denne avtale gjelder fra undertegnelse og frem til en av partene sier den opp 

med …… ukers varsel fra oppsigelsesdagen. 

 

Med mindre annet er særskilt avtalt i vedlegg til denne avtale, plikter Galleriet 

for egen regning og risiko å returnere usolgte kunstverk til Kunstneren ved 

avtalens opphør. 

 

Denne avtale med tilhørende vedlegg/særavtaler er utstedt i to (2) eksemplarer, 

en til hver av partene. 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kunstneren Galleriet 

 

______________ _______________  

Dato, Sted Dato, Sted 

 

_______________________________   

Kunstnerens bankkontonr. 
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