
Gallerier – anvisningssalg af kunstværker 

(Standardaftale, godkendt af Billedkunstnernes Forbund – www.bkf.dk) 
 
 
 
- mellem kunstneren (navn og adresse) 
 
og galleri (navn og adresse) 
 
er følgende aftale indgået: 
 
  
1. Galleriet påtager sig på kunstnerens vegne og i dennes navn, at formidle salg af de kunstværker som fremgår 
af vedhæftede, daterede og underskrevne fortegnelse til denne aftale. Der bør udfærdiges en ny fortegnelse over 
værker mindst én gang årligt.  
 
2. Værkerne skal sælges til den pris, som er angivet ved hvert enkelt kunstværk i vedhæftede fortegnelse, jfr. 
punkt 1. Salgsprisen fastsættes af kunstneren, og salgsprisen må ikke ændres uden kunstnerens skriftlige 
samtykke. Der kan dog ydes en rabat på max 10 % uden at orientere kunstneren, denne rabat bæres af galleriet. 
 
3. Kunstneren har ret til at få oplyst køberens navn. 
 
4. Kunstneren kan kun med galleriets samtykke få de pågældende værker tilbage før aftalens ophør. Så længe 
aftalen om anvisningssalg løber, er kunstneren forpligtet til at betale galleriet provision ved salg, jfr. punkt 8, for 
de værker, der er anført på vedhæftede fortegnelse, uanset hvor salget finder sted. 
 
5. Kunstneren giver galleriet ret til at gengive og offentliggøre fotos af værkerne uden betaling i f.eks. 
publikationer, tidsskrifter, internet, m.m. i forbindelse med konkret markedsføring af kunstneren og dennes 
værker. 
 
6. Galleriet hæfter for de aftaler, som denne anviser og indgår på kunstnerens vegne. 
 
7. Galleriet skal tage vare på kunstværkerne og er forpligtet til at forsikre værkerne mod skader og tyveri så længe 
de er i galleriets varetægt. I tilfælde af udstilling arrangeret udenfor galleriet, skal galleriet også sørge for "søm-til-
søm"-transportforsikring mod skader på værkerne.  
 
8. Galleriet er berettiget til provision med (antal) % af aftalt købesum inklusiv moms, jfr. fortegnelsen. 
Galleriets udgifter skal dækkes af provisionsbeløbet medmindre andet særskilt aftales mellem parterne. 
 
9. Galleriet skal udfærdige en opgørelse over salg til kunstneren senest 10 dage efter, at kunstværket er solgt. 
Udbetaling til kunstneren skal ske senest (antal) dage efter opgørelse af salg.  
 
10. Kunstneren har ejendomsretten til de enkelte kunstværker, indtil salget sker og kunstneren har modtaget 
betaling. 
 
11. Denne aftale medfører ingen indskrænkninger i de rettigheder, som tilkommer kunstneren ifølge 
Ophavsretsloven. 
  
12. Denne aftale er gældende fra den (dato) til den (dato). 
  
Efter aftalens ophør skal eventuelt usolgte værker returneres for galleriets regning til kunstneren hurtigst muligt 
og senest den (dato): 
 
Der er i tillæg til denne aftale indgået en særskilt aftale, som er vedhæftet denne, angående følgende forhold: 
(kortfattet resumé); 
 
 
Denne aftale er udstedt i to eksemplarer og udvekslet mellem parterne. 
 
  
Sted og dato:    
 
 
------------------------------------------------------------  
Galleriets underskrift 

 
Sted og dato:  
 
 
------------------------------------------------------------  
Kunstnerens underskift                 


