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Belangrijke informatie !

 

1. Over Stichting Amsterdam Art  

Amsterdam Art Week wordt georganiseerd door Stichting Amsterdam Art. Amsterdam Art is 
een stichting zonder winstoogmerk. Amsterdam Art Week wordt jaarlijks georganiseerd om 
de kwaliteit en diversiteit van de Amsterdamse hedendaagse kunstsector te tonen en 
kunstverzamelaars, -professionals en -liefhebbers naar de stad te trekken. Amsterdam Art is 
eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van Amsterdam Art Week. 

2. Over Amsterdam Art Week 2023 

Sinds 2011 zet Amsterdam Art zich in om de vernieuwende en kwalitatieve kunst die in 
Amsterdam wordt gemaakt en gepresenteerd (inter)nationaal zichtbaar te maken. Tijdens 
Amsterdam Art Week stelt Amsterdam Art een inhoudelijk sterk en toegankelijk programma 
samen waarmee wij verschillende spelers in het hedendaagse beeldende kunstenveld 
samenbrengen en in samenhang presenteren.  

Tijdens Amsterdam Art Week worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
hedendaagse beeldende kunst aan een (inter)nationaal publiek getoond. Een week lang 
bruist de stad van nieuwe tentoonstellingen, maar ook performances, screenings, debatten 
en galerietours, allen georganiseerd in samenwerking met onze deelnemers.  

De selectiecommissie selecteert galeries, projectspaces en andere kunstinitiatieven voor 
deelname aan Amsterdam Art Week. Op deze manier wordt de kwaliteit gewaarborgd en 
worden de meest inspirerende tentoonstellingen in Amsterdam getoond. De inhoudelijke 
programmering zet de hedendaagse kunstwereld in de spotlights en trekt (inter)nationale 
kunstprofessionals naar Amsterdam. Daarnaast richt Amsterdam Art zich op het vergroten 
van het engagement onder een nieuwe generatie kunstliefhebbers en verzamelaars.  

Amsterdam Art Week 2023 bestaat zowel uit een Public als een Professionals Programme. 
Evenementen die vallen in de laatstgenoemde categorie zijn uitsluitend op uitnodiging te 
bezoeken en bieden (inter)nationale kunstverzamelaars en kunstprofessionals gelegenheid 
tot ontmoeting en verdieping. Daarnaast zijn er diverse tailor-made programma’s voor 
nationale en internationale groepen.  

Gedurende het jaar promoot Amsterdam Art het aanbod van alle participanten. Dit gebeurt 
via de website, social media, digitale nieuwsbrief en de Amsterdam Art Guide die twee keer 
per jaar wordt gedistribueerd. 

3. Kosten deelname Amsterdam Art Week 2023 

Na toelating door de Selectiecommissie wordt aan de deelnemende project spaces een 
bijdrage in rekening gebracht van €950,- exclusief btw per project space en is inclusief het 
bedrag voor de Art Guide (voorheen calendar) die voorheen apart verrekend werd. 
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Contact 
Voor vragen of opmerkingen m.b.t. uw aanmelding voor Amsterdam Art Week 2022 kunt u  
contact opnemen met Martina Halsema via m.halsema@amsterdamart.com. 

4.  Belangrijke Data 

15 oktober 2022 Deadline insturen aanmeldformulier Amsterdam Art Week 2023  

17 - 24 oktober 2022  Vergadering selectiecommissie beoordeling aanmeldingen 

1 november   Bekendmaking selectie Amsterdam Art Week Selectiecommissie 

Indien uw aanmelding is goedgekeurd: 

Week 1 2023  Ontvangst eerste factuur 

Week 3 2023  Deadline betaling eerste factuur 

Week 7 2023  Informatiebijeenkomst deelnemers AAW 2023 

Week 8 2023  Deadline aanleveren programma in hoofdlijnen (ivm internationale PR  
   & Professionals Programme) 

Week 10 2023  Aanleveren definitieve tentoonstellingsteksten Amsterdam Art Week  
   2023  

01 – 04 juni 2023 AAW 2023 

Note: november 2022 ontvangen alle deelnemers de uitgebreide planning en 
deadlines voor AAW 2023.  
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Algemene voorwaarden  
 

Een belangrijk onderdeel van Amsterdam Art Week en van het culturele ecosysteem van 
Amsterdam zijn de vele project spaces die de stad rijk is. Elk van deze plekken draagt op 
een eigen manier bij aan de diversiteit en dynamiek van het aanbod. Hoewel de criteria voor 
de toelating tot Amsterdam Art Week divers zijn, is het in ieder geval van belang dat de 
Aanmelder aantoont gedurende het jaar een kwalitatief hoogstaand programma neer te 
zetten op het gebied van hedendaagse kunst. Amsterdam Art moedigt project spaces aan 
om tijdens Amsterdam Art Week alumni van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten of 
De Ateliers te tonen, maar dit is geen verplichting.  

1.  Aanmeldingsvoorwaarden 

Aanmelding staat open voor deelnemers die permanent opereren op het gebied van 
hedendaagse kunst. De Deelnemer dient, alvorens zich aan te melden voor deelname aan 
Amsterdam Art Week 2023, aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

1.1  De Deelnemer beschikt over een vaste locatie. 
1.2  De Deelnemer hanteert vaste openingstijden. Gedurende deze tijden is de locatie  
 door eenieder vrij te bezoeken. 
1.3  De Deelnemer kan aantonen zich permanent in te zetten voor de promotie van   
 hedendaagse kunst. Zij organiseert daartoe minimaal vier tentoonstellingen per jaar  
 in de eigen tentoonstellingsruimte en onder de in het aanmeldformulier opgegeven  
 naam. 
1.4  De Deelnemer is een officieel bedrijf. Voor Nederlandse deelnemers geldt dat zij   
 geregistreerd moeten staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

2. Aanmeldingsprocedure 
2.1  Aanmelding is uitsluitend mogelijk via het door Stichting Amsterdam Art verstrekte  
 aanmeldformulier. Alleen volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulieren  
 worden in behandeling genomen. 
2.2  De Deelnemer verklaart dat het aanmeldformulier naar waarheid is ingevuld. 
2.3  Het aanmeldformulier dient uiterlijk op 15 oktober 2022 in bezit te zijn van Stichting  
 Amsterdam Art. Aanlevering geschiedt via Google Forms.  
2.4  Het insturen van een aanmeldformulier resulteert niet automatisch in deelname aan  
 Amsterdam Art Week 2023.  
2.5  Het indienen van het aanmeldformulier vormt een onherroepelijke toezegging van de 
 kant van de Aanmelder om deel te nemen aan Amsterdam Art Week 2023 en zijn/ 
 haar volledige aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, evenals van de   
 overige regelingen die in het aanmeldformulier beschreven staan. De vraag of een  
 aanmelding wordt gehonoreerd, is ter vrije bepaling van de Selectiecommissie zoals  
 benoemd in artikel 3.  

3. Amsterdam Art Week Selectiecommissie 

3.1.  Alle aanmeldingen voor deelname aan Amsterdam Art Week 2023 worden  
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 beoordeeld door de selectiecommissie van Amsterdam Art. Deze  
 selectiecommissie heeft het recht om, in overleg met Amsterdam Art, aanmeldingen  
 toe te laten, dan wel af te wijzen als deelnemer. 
3.2 Onder geen enkele omstandigheid is de Selectiecommissie, dan wel Stichting   
 Amsterdam Art, verplicht haar beslissing te herzien of nader te motiveren. Zij geeft  
 wel een korte toelichting op het besluit.  
3.3  Deelname aan één of meerdere edities van Amsterdam Art Week(end) in    
 voorgaande jaren vormt geen garantie voor toelating tot de aankomende editie.  
3.4  Indien blijkt dat een Deelnemer niet in staat is het in het aanmeldformulier   
 beschreven programma voor Amsterdam Art Week 2023 te realiseren, dan heeft de  
 selectiecommissie het recht om de toelating van deze Deelnemer nog voor   
 aanvang van Amsterdam Art Week 2023 in te trekken. 

4. Selectiecriteria project spaces  

4.1 De deelnemer levert een volledig plan aan waarop de selectiecommissie de   
 deelnemer kan beoordelen.  
4.2 De Deelnemer wordt hoofdzakelijk beoordeeld op de artistieke kwaliteit/betekenis  
 van het ingezonden tentoonstellingsplan voor Amsterdam Art Week 2023. 
4.3 De tentoonstelling tijdens Amsterdam Art Week is van hoge kwaliteit, experimenteel,  
 en onderscheidend. Het getuigt van een bijzonder karakter en uitzonderlijk artistiek  
 niveau en is interessant voor (inter)nationale bezoekers.  
4.4 De Deelnemer heeft het gehele jaar een internationale uitstraling en/of programma  
 van hoge kwaliteit/betekenis. 
4.5 De Deelnemer opereert op professioneel niveau. 
4.7 De Deelnemer is verplicht de tentoonstelling collectief te openen tijdens de start  
 van Amsterdam Art Week 31 mei — 4 juni 2023. Amsterdam Art behoud het recht de  
 data en de specifieke openingstijden aan te passen. 

5. Deelname en lidmaatschap 

5.1 Indien de Aanmelder door de Selectiecommissie van Amsterdam Art is toegelaten als 
 Deelnemer, dan volgt een lidmaatschap bij Stichting Amsterdam Art van 1 januari tot  
 en met 31 december 2023.  

6. Betalingsvoorwaarden 

6.1  Het Deelnamegeld bedraagt €950,- exclusief btw per Deelnemer. Het    
 bedrag kan eventueel in twee termijnen betaald worden.  
6.2  Deelnamegelden voor Amsterdam Art zijn overeenstemmend met het door   
 Stichting Amsterdam Art vastgestelde bedrag. De deelnamegelden dienen binnen 21  
 dagen na ontvangst van de factuur voldaan te worden conform de in factuur   
 vermelde gegevens. 
6.3  Zolang niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan, kan de Deelnemer geen   
 rechten, in welke vorm dan ook, doen gelden. 
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6.4  Alle (incasso)kosten, voortvloeiend uit het niet tijdig voldoen van nota’s, komen   
 geheel voor rekening van de Deelnemer. 
6.5  Bij het niet tijdig betalen van één of meerdere rekeningen heeft Stichting Amsterdam  
 Art het recht de participatie van de Deelnemer aan Amsterdam Art Week zonder   
 meer te annuleren en een andere partij in plaats daarvan toe te laten. Reeds   
 gemaakte kosten worden alsnog bij voornoemde Deelnemer in rekening gebracht. 

7. Communicatie en publiciteitsmiddelen 

7.1 De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig uploaden van de  
 tentoonstellingsinformatie/programma via het CMS op de website, zowel gedurende  
 het jaar als tijdens Amsterdam Art Week 2023. 
7.2 De Deelnemer dient zich te houden aan de deadlines voor het aanleveren van   
 tentoonstellingsinformatie. Indien de deadlines niet worden nageleefd kan   
 Amsterdam Art niet garanderen dat de informatie wordt meegenomen in specifieke  
 uitingen.  
7.3 Voor de jaarrond promotie neemt Amsterdam Art alleen items mee (op de social   
 media en in de digitale nieuwsbrief) die door de Deelnemer zijn geüpload via het   
 CMS op de Amsterdam Art website.  
7.4 De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van adreswijziging  
 en/of nieuw contactpersoon. 
7.5 De Deelnemer wordt gevraagd zijn/haar deelname aan Amsterdam Art Week 2023  
 op te nemen in eigen communicatiemiddelen zoals website, persbericht, social   
 media, etc. Iedere Deelnemer ontvangt publiciteitsmiddelen voor Amsterdam Art  
 Week 2023 voor eigen publiciteitsdoeleinden. Amsterdam Art voorziet tijdig in   
 aanlevering van het campagnebeeld van Amsterdam Art Week 2023 aan de   
 Deelnemer.  
7.6 De Deelnemer geeft middels deze algemene voorwaarden toestemming aan  
 Amsterdam Art om de door de Deelnemer ingezonden informatie en afbeeldingen te  
 gebruiken voor publicatiedoeleinden. Deelnemer vrijwaart Amsterdam Art voor alle  
 schade en kosten die Amsterdam Art lijdt als gevolg van aanspraken van derden   
 vanwege het gebruik van door de Deelnemer toegezonden informatie en    
 afbeeldingen voor voornoemde doeleinden.  
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8. Overige verplichtingen Deelnemer  

8.1  De Deelnemer draagt zelf zorg voor de inrichting van de tentoonstellingsruimte   
 tijdens Amsterdam Art Week. De geplande tentoonstelling dient volledig geïnstalleerd 
 te zijn voor aanvang van de gezamenlijke openstelling van de project spaces.  
8.2  De Deelnemer draagt zelf zorg voor een adequate inrichting van de locatie, zoals het 
 RIVM voorstelt indien er geldende coronamaatregelen van toepassing zijn. 
8.3  De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het volgen van de richtlijnen van het   
 RIVM. Amsterdam Art kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Deelnemer  
 zich niet aan de richtlijnen houdt.  
8.4  Alle kosten die gemoeid zijn met deelname van de Deelnemer aan Amsterdam Art  
 Week 2023 (waaronder kosten voor transport, installatie en afbouw) zijn voor   
 rekening van de Deelnemer. Dit geldt voor de kosten van zowel de tentoonstelling als 
 specifieke onderdelen van de Amsterdam Art Week, zoals bijvoorbeeld een   
 Amsterdam Art Week Special of de special edition.  
8.5  De Deelnemer zorgt zelf voor voldoende en gekwalificeerd personeel tijdens   
 Amsterdam Art Week 2023.  

9. Openingstijden 

9.1  Amsterdam Art Week 2023 vindt plaats van 31 mei tot en met 4 juni 2023. De   
 Deelnemers zorgen deze dagen voor een gezamenlijke openstelling voor het publiek 
 en/of genodigden. De exacte openingstijden worden bij de informatiebijeenkomst in  
 week 7 met de deelnemers gedeeld.  
9.2  Het is voor elke Deelnemer verplicht om bij aanvang van Amsterdam Art Week 2023  
 collectief een nieuwe tentoonstelling te openen. 
9.3  De openingstijden worden bij de informatiebijeenkomst in februari gecommuniceerd  
 aan de Deelnemer. 
9.4  Met deelname aan Amsterdam Art Week 2023 verplicht de Deelnemer zich om op de 
 bovenstaande dagen open te zijn voor publiek. Amsterdam Art heeft het recht   
 openingstijden op elk moment te wijzigen. 

10. Annuleren inschrijving/contractbreuk 

10.1  Indien een Deelnemer zich na toelating door de Selectieommissie terugtrekt als   
 Deelnemer van Amsterdam Art Week 2023, dan heeft deze Deelnemer geen recht op 
 restitutie van betaalde deelnamegelden zoals vermeld in artikel 5 & 6. Ook worden  
 reeds  door Stichting Amsterdam Art gemaakte kosten, voor zover eerder betaalde  
 deelnamegelden niet toereikend zijn, alsnog in rekening gebracht bij deze   
 Deelnemer.   
10.2  Indien niet (volledig) aan de betaalverplichtingen, zoals vermeld in artikel 6, wordt  
 voldaan binnen de betalingstermijnen of als een Deelnemer handelt in strijd met   
 enige overige bepalingen uit het aanmeldformulier of deze Algemene Voorwaarden  
 sluit Amsterdam Art de desbetreffende Deelnemer uit van deelname aan Amsterdam  
 Art Week 2023 en neemt de Deelnemer niet op in de communicatie (o.a.    
 programmaboekjes, online kanalen, persberichten, (inter)nationale advertenties,   
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 etc.). Amsterdam Art is niet gehouden de (gedeeltelijk) betaalde deelnamegelden  
 terug te betalen aan de Deelnemer. 

11. Annuleren wegens COVID-19  

11.1  Indien er door het RIVM wordt besloten om opnieuw een periode van lockdown in  
 te lassen, waardoor Amsterdam Art Week 2023 niet op locatie kan plaatsvinden,   
 zorgt Stichting Amsterdam Art voor alternatieve manieren om Amsterdam Art Week  
 2023 door te laten gaan. Stichting Amsterdam Art kondigt niet later dan één maand  
 voor aanvang aan wat deze alternatieve manieren inhouden. 
11.2  Stichting Amsterdam Art werkt het gehele jaar aan de promotie van de project  
 spaces, dit betekent dat het bedrag van de jaarrond promotie zit inbegrepen in het  
 totale deelnamebedrag. Amsterdam Art is daarom niet gehouden om het totale   
 bedrag van het deelnamegeld terug te betalen aan de Deelnemer. 
11.3  Het lidmaatschap van Amsterdam Art tot en met 31 december 2023 blijft    
 ondanks het eventueel aflassen ivm coronamaatrdegelen van Amsterdam Art Week  
 van kracht. 

12. Aansprakelijkheid 

Stichting Amsterdam Art is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door de Deelnemer 
door of vanwege deelname aan activiteiten die door of namens Stichting Amsterdam Art 
worden georganiseerd. Meer specifiek (maar hiertoe is de uitsluiting van aansprakelijkheid 
niet beperkt) is Stichting Amsterdam Art niet aansprakelijk voor vermissingen, diefstal en 
schade aan personen of goederen in welke vorm dan ook. De Deelnemer is verplicht 
zichzelf hiervoor deugdelijk te verzekeren.  

13. Overmacht 

Indien het voor Stichting Amsterdam Art nodig is om Amsterdam Art Week 2023 af te lassen, 
uit te stellen of in te korten, kan Stichting Amsterdam Art in geen geval aansprakelijk worden 
gesteld. Deelnemers kunnen in dat geval geen beroep doen op schadevergoeding of 
terugbetaling van de in artikel 6 bedoelde bedragen door Stichting Amsterdam Art. 

14. Algemeen 

Instructies van de organisatie van Amsterdam Art Week 2023, dan wel een door Stichting 
Amsterdam Art aangewezen uitvoerend organisator, dienen ten allen tijde opgevolgd te 
worden. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Bij 
geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden is de 
Amsterdamse rechtbank, voor zover competent, bij uitsluiting bevoegd. Alle informatie is met 
zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan Stichting Amsterdam Art niet 
aansprakelijk worden gesteld noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden 
ontleend.  
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