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Tentoonstellingsreglement gemeentehuis Kalmthout 
Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 

 

Art. 1: 
Dit reglement is van toepassing op het gebruik van de tentoonstellingsruimte, zijnde de gang 
van het gemeentehuis in de lokettenzaal. De tentoonstellingsruimte kan gebruikt worden door 
individuele kunstenaars en verenigingen, kortweg de exposant voor het tentoonstellen van 
eigen creatief werk. 
 
Art. 2: 
De ruimte kan slechts voorbehouden worden mits een voorafgaandelijke aanvraag aan het 
gemeentebestuur. 
 
De aanvraag omvat een korte omschrijving en enkele foto’s van de werken die 
tentoongesteld zullen worden en een portfolio van de exposant. De aanvraag dient gericht te 
worden aan cultuurdienst Kalmthout, Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout. Telefoon: 
03 620 22 66, e-mail: cultuur@kalmthout.be. 
 
Het college van burgemeester en schepenen beslist of de werken tentoongesteld kunnen 
worden in de publieke ruimte en behoudt zich het recht om werken te weigeren na advies van 
de cultuurdienst en/of cultuurraad. 
 
Art. 3: 
De werken kunnen over een periode van maximum 2 maanden tentoongesteld worden. 
 
Art. 4: 
De exposant beschikt gratis over een tentoonstellingsplaats en extra publiek. Het 
gemeentebestuur biedt zijn bezoekers een culturele meerwaarde. 
 
Art. 5: 
De exposant woont in de gemeente Kalmthout of in de regio. De tentoonstellingen zijn op zich 
niet commercieel. In het gemeentehuis worden in geen geval werken verkocht. 
Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks in contact treden met de exposant. Er mogen geen 
prijzen vermeld worden. 
 
Art.6: 
De exposant zorgt zelf voor het opstellen en afbreken van de tentoonstelling. Dag en uur 
waarop de tentoonstelling wordt opgesteld en afgebroken, wordt in onderling overleg met een 
personeelslid van de cultuurdienst afgesproken en gebeurt steeds binnen de kantooruren van 
de gemeentelijke administratie. 
 
In de tentoonstellingsruimte is een ophangsysteem (zonder verlichting) voorzien. Er dient 
rekening gehouden te worden met mogelijke beschadigingen door zonlicht. De ophangdraden 
en -haken zijn op te halen bij de cultuurdienst en bij afsluiten van de tentoonstelling terug in te 
leveren bij de cultuurdienst. In geen geval mogen er in de muren nagels of andere 
bevestigingsmaterialen aangebracht worden. Het is verboden ramen, deuren, muren, vloeren 
en dergelijke te benagelen, beplakken, beschrijven, beschilderen en dergelijke.  
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Beeldhouwwerken en audiovisuele kunst kunnen enkel in afspraak met de cultuurdienst vrij in 
de ruimte worden opgesteld. 
 
Art. 7:  
Elke exposant dient een inventaris van de tentoongestelde werken over te maken aan de 
cultuurdienst, dit vanaf de startdatum van de tentoonstelling. 
 
Art. 8: 
De exposant staat zelf in voor het afsluiten van alle noodzakelijke verzekeringen. Het 
gemeentebestuur van Kalmthout kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden bij 
beschadigde en/of gestolen werken. In het geval er geen verzekering wordt afgesloten, wordt 
een ondertekende verklaring opgemaakt waarin vermeld wordt dat de exposant afziet van 
een verzekering maar bij eventuele schade of diefstal, het gemeentebestuur niet 
verantwoordelijk kan stellen.  
 
Art. 9:  
De kunstwerken kunnen elke werkdag bezocht worden tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis : 
maandag tot en met vrijdag : 9u tot 12u 
maandag:  13u30 tot 16u30 en 18u30 tot 20u 
woensdag: 13u30 tot 16u30 
zaterdag: 9u tot 11u 
Afwijkende openingsuren worden niet toegestaan. 
 
Art. 10: 
De exposant blijft aansprakelijk ten aanzien van derden, eveneens tegenover elke autoriteit of 
administratie, hetzij publiek, hetzij privé. De exposant blijft gehouden tot de betaling van alle 
mogelijke taksen, belastingen, auteursrechten en dergelijke. 
 
Art. 11: 
De exposant zal – in voorkomend geval – zelf zorgen voor catalogi, drukwerk, verzenden van 
drukwerk, en dergelijke. Van elk drukwerk bezorgt de exposant minimum 2 exemplaren aan 
de cultuurdienst. 
 
De tentoonstelling wordt aangekondigd via de geëigende kanalen die de gemeentelijke 
communicatiedienst hanteert. 
 
Art. 12: 
Recepties, vernissages, en dergelijke zijn niet toegestaan. 
 
Art. 13: 
Na het beëindigen van de tentoonstelling moet de exposant de ruimte ontruimen en alle 
voorwerpen, die geen eigendom zijn van de gemeente verwijderen. 
 
Art. 14: 
De naam van het gemeentebestuur mag slechts aangewend worden als aanwijzing van de 
ruimte waar de tentoonstelling plaats vindt. 
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Art. 15: 
Elke tekortkoming van de exposant ten overstaan van de gebruiksvoorwaarden, geeft het 
gemeentebestuur het recht de tentoonstelling stop te zetten zonder enige formaliteit en 
zonder dat de exposant enige schadevergoeding kan vorderen. 
 
Art. 16:  
Vooraleer het gebruik aanvangt zal de exposant een gebruiksovereenkomst tekenen. Tevens 
ondertekent de exposant onderhavig reglement voor akkoord. 
 
Art. 17: 
Alle gevallen, die niet voorzien zijn in dit reglement, zullen door het college van burgemeester 
en schepenen beslecht worden.  
 
Art. 18: 
Dit reglement vervangt het ‘Cultuurreglement op tijdelijke tentoonstellingen door particulieren 
in het gemeentehuis van Kalmthout’, goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen in zitting van 21 februari 2005. 
 


