KONTRAKT
Mellem

(kunden)
og
KKArt, Kunstnernes Kooperative ApS cvr. 1327 8989
Kongensgade 60
5100 Odense C
(leverandøren)
er indgået følgende aftale:_______________________________________________________
1. Opgaven
Leverandøren er ansvarlig for opgavens udførelse, der efter aftale udføres af _________________
2. Leverancen
Den færdige opgave leveres senest den (dato)
3. Betaling
Som fuld og hel betaling for samtlige ydelser betaler kunden ved opgavens endelige levering
kr.
excl. moms (evt. a conto betaling skal aftales)
Betaling sker ved fremsendelse af faktura fra KKArt, Kunstnernes Kooperative ApS
EAN Nr. _________________________________ (hvis der faktureres elektronisk)
4. Rettigheder
Ejendomsretten til den udførte opgave overgår til kunden efter levering medens ophavsretten
fortsat tilhører den udførende kunstner

KKArt – KUNSTNERNES KOOPERATIVE APS
Kongensgade 60, 2. I 5000 Odense C I Træffetid: man – tors. kl. 10 - 14
Telefon: 6617 9758 I Mail: post@kkart.dk I www.kkart.dk

5. Forsikrings- og ansvarsforhold
Leverandøren er forpligtet til at tegne alle lovpligtige forsikringer incl. arbejdsskadeforsikring.
Leverandøren er ansvarlig for mangler ved den leverede ydelse efter dansk rets almindelige regler.

6. Ophør af samarbejdet
Samarbejdet kan bringes til ophør, såfremt leverandøren ikke leverer den aftale ydelse til tiden
eller samarbejdet af andre grunde ikke forløber som aftalt.
I tilfælde af kunstnerens sygdom tages kontraktforholdet op til vurdering.
7. Særlige aftaler

8. Tvist
Ifald der måtte opstå tvister mellem parterne, skal parterne først forsøge at løse
uoverensstemmelser ved gensidige, loyale og imødekommende forligsforhandlinger. Såfremt der
ikke er opnået enighed mellem parterne inden 30 dage skal tvisten afgøres endeligt og bindende
ved voldgift efter Det Danske Voldgiftsinstituts Regler for behandling af sager.
9. Underskrifter

Kontrakten underskrives af
dato

__________________________
(kunden)

____________________________
Kunstnernes Kooperative ApS
Kongensgade 60
5000 Odense C
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