
 kleine onderneming met vrijstelling 

BTW-nummer:  0676.634.980        

Rek-nummer:  BNPParibas BE02 0018 1435 9940 GEBABEBB 

  

 

AFTER LOCKDOWN EXPO:  

KUNST KOM UIT JE KOT 
Reglement: 

Artikel 1: De organisator 
 
Kunstgalerij Arttilia  
Mechelsesteenweg, 7 
2640 Mortsel 
 

Artikel 2: De oproep 

Voor een groepsexpo in Arttilia zijn wij op zoek naar 8 (amateur)kunstenaars van 18 jaar en 

ouder. 

 

Artikel 3: De voorwaarden 

Elke gekozen kunstenaar mag 3 werken -voorzien van een degelijk ophangsysteem- 

binnenbrengen. (max. grootte 70 cm x 50 cm / 50 cm x 70 cm). 

Het gaat om 2D-werken in de disciplines schilderkunst, grafiek, tekenkunst. 

 

Artikel 4: Kosten bij inschrijven 

Om deel te nemen vragen wij €50 ( hierin zijn inbegrepen: 2 weken groepsexpo in een mooie 

locatie, ontwerp affiche, permanentie tijdens de openingsuren, verzekering van de werken 

en promo van de expo op verschillende cultuursites) 

Aan deze oproep hangt geen extra beloning vast. Het deelnemen aan de expo is het doel. 

 

 

 

Arttilia 
Mechelsesteenweg, 7 

2640 Mortsel 

www.arttilia.be 

info@arttilia.be 

0497/40.70.18 
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Artikel 5: de periode van de expo 

De expo zal te bezoeken zijn in Kunstgalerij Arttilia Mechelsesteenweg, 7 te Mortsel. 

Van woensdag 1 juli 2020 t/m zondag 12 juli 2020 
(openingsuren: wo-do-vr 14u tot 17u en za-zo 11u-17u (maandag en dinsdag gesloten) 
 
Indien door Covid-19 de maatregelen tijdens deze periode opnieuw verstrengd worden, zal 

de expo naar een latere datum verplaatst worden. 

 

Artikel 6: Inschrijven 

Geïnteresseerden sturen voor 31 mei 2020 een mailtje met 3 duidelijke foto’s + korte CV 

naar info@arttilia.be. Ten laatste 10 juni wordt per mail meegedeeld of de kunstenaar al dan 

niet geselecteerd werd. 

 

Artikel 7: De jury 

De selectie gebeurt door Lucienne Dillen, beeldend kunstenaar en zaakvoerder Kunstgalerij 

Arttilia. 

 

Artikel 8: Reglementswijziging 

De organisator behoudt zich het recht voor om de expo op elk ogenblik op te schorten, aan 

te passen of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke 

redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op 

compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.  

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op 

www.arttilia.be 

 

Artikel 9: Privacy 

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt 

meegedeeld dat Arttilia de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader 

van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De 

betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. 

Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide 

doeleinden volstaat het contact op te nemen met de contactpersoon van de wedstrijd.  

 

mailto:info@arttilia.be
http://www.arttilia.be/

