
 
 

 
 

 

Reglement Kunstketting 2023 
 

1. De Culturele Werkgroep Stein (CWS) heeft de primaire, juridische verantwoordelijkheid voor het 

organiseren van de Kunstketting 2023 en de financiering ervan. De daadwerkelijke organisatie is 

gemandateerd aan de Werkgroep Kunstketting, hierna te noemen werkgroep. Deze bestaat uit 

vrijwilligers en vertegenwoordigers van de CWS. 

2. De Kunstketting 2023 is bedoeld voor kunstenaars woonachtig in de gemeente Stein of zij, die een atelier hebben in 

deze gemeente. Ook in de gemeente Stein gevestigde verenigingen en organisaties (met hun leden) worden hier toe 

gerekend. 

3. Aanmelding voor de Kunstketting 2023 geschiedt na ontvangst van de uitnodiging schriftelijk of via email bij het 

secretariaat van de Werkgroep Kunstketting kunstketting.cws@gmail.com Door aanmelding verplicht de kunstenaar 

zich om te voldoen aan de voorwaarden verbonden aan de deelname aan de Kunstketting. Bij niet voldoen aan deze 

voorwaarden en de gestelde termijnen kan de kunstenaar worden uitgesloten van deelname. 

4. Deelnemende kunstenaar verstrekt dan aan de werkgroep foto’s en een omschrijving m.b.t. aard en karakter van 

zijn/haar werk voor de jaarlijkse brochure/flyer en de website van de CWS www.cwstein.nl 

5. De kunstenaar houdt zijn expositie in eigen woonruimte of atelier. In overleg kan op  een andere locatie in Stein 

worden geëxposeerd. De aanvraag voor een andere expositielocatie moet samen met de inschrijving gedaan worden. 

Voor de Kunstketting dient een evenementenvergunning te worden aangevraagd. De Gemeente Stein stelt als eis dat 

de locaties toestemming geven, alvorens een vergunning kan worden afgegeven. Met het beschikbaar stellen van 

een locatie geeft de locatiehouder aan akkoord te gaan met het aanvragen van de evenementenvergunning. 

6. De Kunstketting-expositie is vrij toegankelijk voor de bezoeker. Er worden geen entreegelden geheven. 

7. Op het expositieadres is het niet toegestaan om tijdens de Kunstketting werk van een niet deelnemende kunstenaar 

tentoon te stellen tenzij vooraf door de werkgroep geaccordeerd.  

8. De kunstenaar is verplicht het aan hem of haar verstrekte Kunstketting reclamemateriaal (banier) na de Kunstketting 

terug te brengen op een nog nader af te spreken adres en tijdstip. Bij niet terugbrengen van het reclamemateriaal 

behoudt het bestuur c.q. de stichting het recht de kosten van dit materiaal in rekening te brengen. 

9. Wie meedoet aan de Kunstketting conformeert zich aan gegevensverstrekking. Naam, telefoon- nummer, 

expositieadres en website van de deelnemer worden geplaatst in de brochure en op de website.  

10. Tijdens de Kunstketting is de expositieruimte tussen 10.00 uur en 17.00 uur voor publiek toegankelijk. De kunstenaar 

verplicht zich om tijdens de openingstijden van de Kunstketting aanwezig te zijn in zijn/haar locatie. Bij eventuele 

afwezigheid van de kunstenaar dient de kunstenaar zelf voor een plaatsvervanger zorg te dragen. Er wordt van de 

deelnemers verwacht dat zij uitleg geven aan de bezoekers over hun werk. De kunstenaar laat de expositie intact tot 

sluitingstijd van de Kunstroute.  

11. De CWS brengt de gemeente Stein ruim van te voren op de hoogte van het evenement en zorgt voor de 

noodzakelijke vergunningen.  

12. De werkgroep draagt zorg voor publiciteit van het evenement en voor het samenstellen en vormgeven van posters, 

flyers en brochure. Zij zorgt ook voor de aanlevering van voldoende informatie voor de website van de CWS. 

13. De CWS c.q. de werkgroep is tijdens de Kunstketting niet aansprakelijk voor diefstal van kunstwerken, mogelijke 

materiële schade aan werkstukken, of eventuele ongelukken van bezoeker(s) op het expositieadres, of het atelier van 

de deelnemende kunstenaar. Indien gewenst kunnen deelnemer, locatiehouder of gastkunstenaar zelf voor een 

verzekering zorgdragen. 

14. De werkgroep noch de CWS bemoeit zich met de financiële afwikkeling tussen deelnemende kunstenaar en koper(s) 

van geëxposeerde kunstwerken. 

15. Bij te geringe belangstelling voor deelname aan de Kunstketting 2023 kan de werkgroep, in overleg met de CWS, 

besluiten het evenement niet te laten doorgaan. 

16. De werkgroep beslist in voorkomende gevallen waar dit reglement niet in voorziet. 

 

 

Stein, februari 2023 
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