Informatie voor de kunstenaar
Kosten en Opbrengsten
Als je je werk wilt verkopen via ons wil je natuurlijk weten wat het je op gaat leveren en of er kosten aan
verbonden zijn.
Zodra wij voorbeelden van jouw werk hebben bekeken en hebben besloten 1 of meerdere werkjes van jou toe
te voegen aan onze collectie, gaan we aan de slag voor jou.
We vragen een kleine vergoeding voor de onkosten die wij moeten maken voor we je eerste prints kunnen
verkopen. Uurloon zit hier niet in verwerkt, dat krijgen we pas als we ons werk goed hebben gedaan en dus
jouw werk hebben verkocht. 40% van de winst is voor jou!

Keuze limited of unlimited
Je krijgt van ons de keuze voor een limited edition of een unlimited edition.

limited edition wordt genummerd en ondertekend verkocht met een certificaat van echtheid erbij.
We kunnen iets meer geld vragen per print en kopers zullen sneller tot aankoop overgaan. Dit certificaat verplicht Donkey-Business en jezelf als kunstenaar om ons aan deze oplage te houden. Als je ook zelf je werk wilt
verkopen, kun je bij ons tegen kostprijs een aantal van je eigen reproducties opkopen als je dat wilt, maar je
kunt niet meer zelf of ergens anders extra reproducties of kopieen in omloop brengen, zelfs niet voor eigen
gebruik. omdat je anders de koper bedriegt die denkt een exclusief product te hebben gekocht. Uiteraard mag
je wel je eigen originele werk nog zelf verkopen als je dat hebt.

ulimited edition we verkopen in onze webshop, maar je mag je kunstwerken ook elders laten reproduceren
en verkopen. Je kunt ermee doen wat je wilt.

Keuze oplage
Wij geven in het geval van een limited edition advies voor de oplage die wij denken te kunnen verkopen, maar jij
hebt het laatste woord hierin. Als jij als kunstenaar een andere oplage wilt dan gaan wij hierin mee. Hoe beperkter je oplage, hoe sneller je editie uitverkocht zal zijn vanwege de hogere exclusiviteit, maar een grotere editie
levert potencieel meer geld op.
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eenmalig

jouw bijdrage

Wat doen we hiervoor?

Inschrijven

GRATIS
(tijdelijk)

Je wordt als kunstenaar opgenomen op onze
site en in onze administratie
- naamsvermelding op onze website/webshop
er komt een stukje over jou met een foto als kunstenaar online
- naamsvermelding op facebook
- we promoten jouw werk
- je gegevens komen in onze administratie voor contact en
uitbetaling

per kunstwerk

jouw bijdrage

Wat doen we hiervoor?

Printvoorbereiding

GRATIS
(tijdelijk)

Je werk wordt opgenomen in de collectie

15,-*

Dit geldt alleen voor een anologe tekening of schilderij

Digitaliseren*

*Als het werk al digitaal is
aangeleverd vervalt dit
bedrag.

-

beeldbewerking
printvoorbereiding
certificaat opstellen in geval van limited edition
we maken testprints om te onderzoeken hoe we het maximale
resultaat bereiken op verschillende soorten papier met verschillende drukinstellingen.
- archivering van je werk
- verkoop in onze pop-up gallery
- verkoop in onze webshop

- inscannen of professioneel fotograferen
- vanaf de scan is extra beeldbewerking nodig (stofjes en krasjes
berwijderen, kleur matchen met origineel)
- extra testprints nodig om te matchen met origineel

per verkochte print

jouw bijdrage

Wat doen we hiervoor?

Printkosten

5,-*

Per print maken we ook kosten

* Dit bedrag hoef je ons
niet te betalen, maar wordt
verrekend per verkochte
print ongeacht het
papierformaat.

-

We drukken met 9 Epson cartridges hoogwaardige pigmentinkt.
We drukken op 1e klas fotopapier of fine-art papier.
Onderhoud printer
Afschrijving printer
Op maat snijden
Beschermfolie-zakje en tasje of verzenddoosje.
kosten ideal/pinbetaling of kosten marktkraam/galerie
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