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Beste kunstenaars, 

Het streven van de organisatie Stichting Route Kunst-aan-Huis is een mooie Atelierroute te 
organiseren in het Lauwerslandgebied. Daarom vragen wij graag je aandacht voor 
onderstaande huisregels. Deze spreken eigenlijk voor zichzelf , maar we kregen hierover 
regelmatig vragen en hebben geprobeerd een zo compleet mogelijke lijst op te stellen. 

HUISREGELS 

1. De organisatie van de Kunst-aan-Huis Atelierroute Lauwersland heeft twee 
bijeenkomsten gepland om de deelnemende kunstenaars met elkaar in contact te 
brengen en informatie uit te wisselen. Op de 1e bijeenkomst ontvangt de deelnemende 
kunstenaar de routefolders en andere materialen. De 2e bijeenkomst is na de route. Zie 
punt 2. Het is van belang dat de kunstenaar bij beide bijeenkomsten aanwezig is!  

2. De 2e bijeenkomst is vooral bedoeld om de route te evalueren en daarnaast voor het 
trekken van de winnende loten. Het gaat om het trekken van een lot ter waarde van € 
1.000,00, bestemd voor de ‘getrokken’ kunstenaar. Indien het lot op naam van een 
afwezige kunstenaar wordt getrokken, dan komt dit lot te vervallen. De gekozen 
kunstenaar wordt ter plekke gevraagd de winnende geadresseerde te bellen, zodat door 
het bestuur direct op de media de namen van de winnaars en hun eventuele reacties 
geplaatst kunnen worden.  

3. De kunstenaar geeft na afloop van de Kunst-aan-Huis Atelierroute Lauwersland op voor 
hoeveel er verkocht is. Dit geldt voor inkomsten van kaarten, boeken, kunst, etc. Daarvan 
krijgt de Stichting Route Kunst-aan-Huis 15 % provisie. Op deze manier genereert zij 
geld voor de Kunst-aan-Huis Atelierroute Lauwersland van het opvolgende jaar.  

4. De kunstenaar is tijdens de twee weekenden van de Kunst-aan-Huis Atelierroute 
Lauwersland altijd aanwezig in zijn/haar atelier of zorgt voor een goede vervanging in 
specifieke situaties. Het bestuur wordt van te voren hiervan op de hoogte gebracht. Het 
atelier dient er vanzelfsprekend uitnodigend en aantrekkelijk uit te zien, zodat de 
bezoeker zich te gast voelt bij de kunstenaar.  

5. De kunstenaar krijgt van de organisatie van de Kunst-aan-Huis Atelierroute Lauwersland 
een dropflag in bruikleen. Deze dropflag moet tijdens de openstelling van de route op 
een goed zichtbare plek in de directe omgeving van het atelier of de expositieruimte 
worden geplaatst. De dropflag valt onder de verantwoordelijkheid van de kunstenaar en 
wordt tijdens de evaluatiebijeenkomst in goede staat weer ingeleverd bij de organisatie. 
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6. De kunstenaar staat bezoekers actief te woord, vertelt over de kunst in het atelier, laat 

mogelijk werkboeken zien of kan films, foto’s, o.i.d. tonen en vertelt over de werkwijze die 
hij/zij hanteert bij het maakproces van het werk.  

a. De kunstenaars heeft een prijslijst van de te verkopen kunst en andere 
materialen. 

b. De kunstenaar besteedt in welke vorm dan ook aandacht aan het thema van het 
jaar.  

c. De kunstenaar geeft aan welk kunstwerk via de Kans-op-Kunst verloting in het 
bezit kan komen van de bezoeker. Of, indien er vrije keuze is, wordt dit duidelijk 
aangegeven.  

7. De kunstenaar besteedt actief aandacht aan het verkopen van loten. De Stichting is 
afhankelijk van fondsen, maar ook steeds meer van de inkomsten uit de Kans-op-Kunst 
lotenverkoop. Met de inkomsten van de lotenverkoop is de Stichting in staat om 
kunstwerken te verloten waarbij de ‘getrokken’ kunstenaar € 1.000,00  ontvangt voor het 
werk. We hanteren als regel dat elke kunstenaar minimaal 10 loten verkoopt in de twee 
weekenden van de Kunst-aan-Huis Atelierroute. Dit is mogelijk omdat de te verkopen 
loten bij een kunstenaar niet afhankelijk is van het werk dat daar getoond wordt. De 
bezoeker heeft de vrijheid om zelf de voorkeur aan te geven van de kunstenaar waarvan 
men het kunstwerk wil winnen. De kunstenaar die onder de tien loten verkoopt komt niet 
in aanmerking voor de trekking. Wij vragen hiervoor uw begrip, want het trekt de 
verhoudingen scheef.  

8. Per 250 verkochte loten wordt één kunstwerk met een waarde van € 1.000,00 verloot. De 
opbrengst van het meerdere van (een veelvoud van) 250 loten komt ten goede aan de 
organisatie en wordt gebruikt voor het mogelijk maken van het organiseren van een 
volgende atelierroute. 

9. Om de Kunst-aan-Huis Atelierroute te promoten benadert de organisatie zelf 
verschillende nieuwsmedia (kranten, radio, tv) en plaatst zij berichten op sociale media. 
U als kunstenaar benadert zelf ook actief de lokale of regionale nieuwsmedia. Niet alleen 
om de eigen deelname aan de Kunst-aan-Huis Atelierroute Lauwersland onder de 
aandacht van het publiek te brengen, maar ook om de aandacht te vestigen op de 
aantrekkelijkheid en de gevarieerdheid van de kunstroute. Hoe meer aandacht de 
Atelierroute krijgt, des te meer bezoekers er komen. De organisatie ontvangt graag een 
kopie van geplaatste berichten. Dit voor het archief en ook om daarmee zelf weer nieuws 
te genereren. 

10. Met uw deelname aan de Kunst-aan-Huis Atelierroute Lauwersland geeft u de 
organisatie tevens toestemming om gebruik te mogen maken van het door u t.b.v. 
routefolder en website aangeleverde foto- en tekstmateriaal. Deze toestemming hebben 
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wij nodig in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mocht u het 
hiermee niet eens zijn, dan dient u dit binnen 7 dagen na verstrekking van deze 
huisregels aan de organisatie kenbaar te maken.  
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