
Utstillingsavtale 

 

Mellom 

(navn) 

_____________________________________________________________________ 

(adr.) 

_____________________________________________________________________ 

(tlf. og e-postadr) 

_____________________________________________________________________ 

heretter kalt Kunstneren 

 og 

(navn) 

_____________________________________________________________________ 

(adr.) 

_____________________________________________________________________ 

(tlf. og e-postadr.) 

_____________________________________________________________________ 

heretter kalt Utstillingsarrangøren,  

 

er det i dag inngått avtale om utstilling i perioden _________________________ 

til _______________  

i __________________________________________________________ 

(utstillingslokalet). 

 

 

1.  Generelt om oppdraget 

Utstillingsarrangøren påtar seg å stille ut og forestå salg av Kunstnerens verk 

innenfor rammen av denne avtale. 

Dersom Utstillingsarrangøren skal beholde verkene for å formidle salg etter utløpet 

av utstillingsperioden, skal det inngås særskilt avtale om formidlingssalg av 

kunstverk.  

 

 

2. Pris 

Verkene skal selges til den pris som er angitt ved hvert enkelt verk i vedlegg 1 til 

denne avtale. Med mindre Kunstneren gir forutgående skriftlig samtykke, kan 



Utstillingsarrangøren ikke selge verkene til andre priser enn dem som er skriftlig 

avtalt. 

 

 

3. Frakt 

Med mindre annet er skriftlig avtalt, er Kunstneren ansvarlig for frakt og forsikring av 

verkene til utstillingsstedet. Med mindre annet er skriftlig avtalt, er Utstillingsarrangør 

ansvarlig for retur og forsikring av verkene til Kunstneren.  

Ved levering/henting av verkene skal det signeres for at verkene er mottatt av 

Utstillingsarrangør på avtalens vedlegg 1. 

 

 

4. Opplysninger om utstillingslokalet 

Galleriforhold (mål, farger, etc): 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Tegning vedlagt:   Ja        Nei 

Eventuell annen bruk av lokalene parallelt med utstillingen: 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

5. Montering 

Ved behov for montering skal dette skje på forsvarlig måte og gjøres av følgende personer:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

6. Markedsføring og salg 

Utstillingsarrangøren plikter å lage plakater til distribusjon i nærområdet samt til eget og 

Kunstnerens kontaktnett. Utstillingsarrangøren plikter å sende ut 



informasjonsbrev/pressemeldinger til aktuelle medier om utstillingen. 

Utstillingsarrangøren skal arbeide aktivt med salg av verkene til besøkende. Nærmere 

beskrivelse av hvor i lokalet e.l. verkene skal plasseres/monteres e.l.: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Kunstneren skal inviteres til utstillingsåpning. 

 

 

7. Kjøper 

Kunstneren skal få opplyst kjøpers navn. 

 

 

8. Utstillingslokalets åpningstider 

Hverdager: kl _____ til _____  

Lørdager:  kl _____ til _____   

Søndager:  kl _____ til _____ 

 

Eventuelle andre spesifikasjoner (f.eks. inngangspenger): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

9. Oppbevaringsmuligheter på utstillingsstedet 

Lagringsplass: 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Utstillingsarrangør oppbevarer verkene i ______ dager før utstillingen, og i _______ 

dager etter utstillingen. Emballasjen oppbevares 

_______________________________________ (hvor). 

 

 



10. Ansvar og forsikring  

Utstillingsarrangøren plikter å ta forsvarlig vare på verkene og å holde dem 

fullverdiforsikret fra de ankommer utstillingsstedet, inntil de er hentet av 

utstiller, eller risikoen i henhold til denne eller særskilt skriftlig avtale går over på 

Kunstneren. 

 

 

11. Provisjon 

Utstillingsarrangøren har krav på provisjon med ____ % av avtalt salgssum for 

solgte verk.  

 

Utstillingsarrangørens provisjon er ment å skulle dekke ……… 

Med mindre annet er skriftlig avtalt i vedlegg til denne avtale, har ikke 

Utstillingsarrangør krav på å beregne seg provisjon eller annet fratrekk i eventuelt 

erstatningsbeløp til Kunstneren, dersom verk blir skadet eller går tapt i løpet av 

utstillingsperioden.  

 

 

12. Oppgjør 

Utstillingsarrangøren skal gi Kunstneren fullt oppgjør senest 14 dager etter at 

solgte verk er levert til kjøperen. Partene vedtar inndrivelse uten forutgående 

søksmål i samsvar med tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav f. Slik vedtakelse 

omfatter hovedstolen med tillegg av renter og inndrivelseskostnader.  

 

 

13. Skade eller tap av verk 

Ved skade eller tap av verk er Utstillingsarrangøren forpliktet til å erstatte 

Kunstnerens fulle økonomiske tap, uavhengig av om Utstillingsarrangøren mottar 

utbetaling fra eget forsikringsselskap eller ikke.  

 

 

14. Utstillingsvederlag 

Utstillingsarrangør er forpliktet til å utbetale utstillingsvederlag i henhold til 

utstillingsvederlagsavtalen inngått mellom staten og kunstnerorganisasjonene 

Ja 

Nei  



 

Hvis nei, påtar Utstillingsarrangøren seg ansvar for å utbetale kunstneren et 

honorar for lån av verkene for fremvisning? 

Ja  

Nei  

 

Hvis ja, er følgende beløp avtalt som honorar …………… 

 

 

 

 

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

en til hver av partene. 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kunstneren Utstillingsarrangør 

 

______________ _______________  

Dato, Sted Dato, Sted 

 

_______________________________   

Kunstnerens bankkontonr. 
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