TAIDETEOSTEN VÄLITYSSOPIMUS

1.	Osapuolet
A. Taiteilija	Nimi		
Yhteystiedot	Osoite
		Puhelin
		Sähköposti
		Pankkiyhteys
		Taiteilija  □ on  □ ei ole alv-velvollinen 
Henkilötunnus
Y-tunnus
	
B. Taidelainaamo (Välittäjä) [yhtiön toiminimi tai yhdistyksen toiminimi]
Yhteyshenkilö:	Nimi
Yhteystiedot:	Osoite
		Puhelin
		Sähköposti
		Y-tunnus
Osapuolet (molemmat yhdessä ”Osapuolet” ja kumpikin erikseen yksin ”Osapuoli”) sopivat tällä sopimuksella Taitelijan taideteosten välittämisestä kuluttajille ja muille tahoille (”Asiakas”) Välittäjän taidelainaamossa (fyysinen liiketila tai Internet-verkkokauppa).

2.	Välitettävät taideteokset ja Välittäjän toiminta
Osapuolet eivät sovi tällä sopimuksella muusta kuin taideteosten välittämisestä. Välittäjä toimii itsenäisesti välittäen [Suomen/Euroopan/alueella/koko maailmassa] [ei-yksinoikeudella/yksinoikeudella] Taiteilijan taideteosten myyntejä ja/tai vuokrauksia Asiakkailta Taiteilijalle. Tämän sopimuksen alaisessa toiminnassaan Välittäjä toimii Taiteilijan nimissä ja lukuun. Välittäjä voi solmia samanlaisia tai samoja sopimuksia välitystoiminnasta kenen tahansa muun kolmannen kanssa. Taiteilija ei saa itse myydä tämän välityssopimuksen alaisia taideteoksia ilman Välittäjän suostumusta.
Välittäjä ei saa tehdä Taiteilijaa sitovia sopimuksia tai sitoumuksia eikä ottaa vastaan maksuja Taiteilijan asiakkailta eikä luoda Taiteilijalle velvoitteita eikä sitoa Taiteilijaa millään tavoin, jollei tässä sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu. 

Taiteilija antaa Välittäjälle luvan myydä ja markkinoida taideteoksiaan myös verkkokaupassa □

Taiteilija valtuuttaa Välittäjän  □ myymään   □ myymään osamaksulla   □ vuokramaan 

Taiteilijan lukuun Taiteilijan omistamat ja Taiteilijan itsensä valmistamat sopimusliitteessä 1 yksilöidyt taideteokset siinä ilmoitetuin hinnoin lisättynä aiheutuneilla toimituskustannuksilla. Luetteloa voidaan muuttaa Välittäjän ja Taiteilijan välisellä kirjallisella sopimuksella. Edellä valitut kohdat (myynti, osamaksu, vuokraus) koskevat kaikkia liitteen 1 taideteoksia, jolleivät Välittäjä ja Taiteilija toisin kirjallisesti sovi. 
Taiteilija ymmärtää ja hyväksyy, että myynti on lopullinen ja peruuttamaton ja että myyntiä ei voida 
peruuttaa eikä kumota, eikä Taiteilijalla ole enää mitään oikeuksia taideteoksiin, paitsi mitä hyvin 
rajoitettuja oikeuksia (tekijänoikeus ja luoksepääsyoikeus) suoraan laista johtuu.

Taiteilijalla voi olla kerrallaan _____ kpl teoksia välitettävänä. Välitettävä taideteos voi olla myös Taitelijan varastossa, jolloin Taiteilija sitoutuu toimittamaan taideteoksen taidelainaamoon tai Asiakkaan nähtäväksi [kahdessa] päivässä Asiakkaan [pyynnöstä]. 

Taideteos voi olla välitettävänä enintään [	] kuukautta/vuotta. Kunkin teoksen välitysaika on eritelty sopimusliitteessä 1.
Taideteoksia välitetään Välittäjän taidelainaamossa ja Välittäjän Internet-verkkokaupassa. Muita toimia Taiteilijan taideteosten markkinoinnin ja myynnin suhteen Välittäjällä ei ole velvollisuutta tehdä. Muista mahdollisista palveluista (muut markkinointitoimet, messut tai muut tilaisuudet), sovitaan erikseen kirjallisesti Välittäjän ja Taiteilijan välillä.
Taideteosten esillepanosta vastaa Välittäjä Välittäjän päättämällä tavalla. Taideteos voi olla esillä Välittäjän lainaamossa tai yleisölle esiteltävässä Välittäjän myyntivarastossa Välittäjän päättämällä tavalla.
Taitelijan tulee omalla kustannuksellaan toimittaa taideteokset Välittäjälle ripustus- ja myyntivalmiina taideteoksen kulloinkin vaatimassa suojaavassa pakkauksessa. Välittäjälle voi jättää myös kehystämättömiä grafiikanvedoksia ja piirroksia, jotka Taiteilijan tulee suojata taustapahvilla ja suojamuovilla. 
Taiteilijan on omalla kustannuksellaan annettava kaikki kuluttajamarkkinoinnissa välttämättömät ja muutoin Välittäjän pyytämät tiedot taideteoksista kirjallisesti tai sähköpostilla Välittäjälle viimeistään tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä, jotta Välittäjä voi antaa riittäviä ja oikeita tietoja Asiakkaille markkinoinnissa.
 
3.	Myyminen, vuokraus ja maksujen määräytyminen
Myyjänä on aina Taiteilija eikä Välittäjä. Välittäjä perii myytyjen tai vuokrattujen taideteosten hinnat ja toimituskulut sekä muut suoritukset Asiakkailta.
Välittäjä on velvollinen tarkastamaan Asiakkaan henkilöllisyyden luotettavalla tavalla.
Toteutuneen kaupan jälkeen Välittäjä ilmoittaa Taiteilijalle Asiakkaan nimen ja osoitteen sekä toimittaa kauppakirjan jäljennöksen Taiteilijalle. Kauppakirja voi olla sähköinen tai kirjallinen. 
Taideteokset vuokrataan Asiakkaille kuukausijaksoissa. Sopimukset tehdään toistaiseksi ja Asiakas voi halutessaan lunastaa sen omistukseensa, jolloin jo suoritetut vuokramaksut otetaan huomioon kauppahinnan vähennyksenä (maksun pääoman määrä ilman korkoa). Kehystämättömän taideteoksen Asiakas sitoutuu lunastamaan omakseen.
Asiakkaan kanssa on aina sovittava siitä, että omistusoikeus teokseen siirtyy ostajalle vasta, kun taideteos on kokonaisuudessaan maksettu. 
Taideteoksen kuukausivuokra tai osamaksu määräytyy seuraavasti: 

Myyntihinta €






Kk-erä €







Taiteilija ymmärtää ja hyväksyy, että Välittäjän on taideteoksia vuokratessaan tai osamaksulla myydessään täytettävä erilaisia erityislainsäädännön vaatimuksia (kuten kulutusluottoa koskevat vaatimukset). Näistä syistä aiheutuvat kustannukset tulevat Välittäjän ja myös Taiteilijan kannettaviksi.

4.	Välitysprovisio ja tilitykset
Välitysprovisio on _____ %, joka lasketaan taideteoksen arvonlisäverottomasta myyntihinnasta. Välitysprovisioon lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Välittäjä vastaanottaa Asiakkailta kaikki maksusuoritukset.
Välittäjä tilittää vuokraus- ja osamaksut Taiteilijalle kaksi kertaa kalenterivuodessa [	]kuun ja [	]kuun aikana. Välittäjä vähentää välitysprovision ennen tilitystä.
Välittäjä tilittää taideteosten myynneistä saadut suoritukset Taiteilijalle [	] kuluessa Asiakkaan suoritettua myyntihinnan kokonaisuudessaan. Välittäjä vähentää välitysprovision ennen tilitystä.
Virhetilanteissa, palautustilanteissa sekä muutoin Taiteilijan ollessa lain tai sopimuksen vuoksi velvoitettu suorittamaan Asiakkaalle maksuja tai palautuksia Taiteilija sitoutuu suorittamaan tällaiset maksut Välittäjälle viipymättä Välittäjän niin vaatiessa kuitenkin viimeistään [kolmen] vuorokauden kuluessa vaatimuksesta. 
Välittäjä ei vastaa Asiakkaan maksuvelvoitteiden ja muiden velvoitteiden täyttämisestä Taiteilijan suuntaan.
5.	Kuva- ja muu materiaali
Taiteilija toimittaa välitettävistä taideteoksista hyvälaatuista kuvamateriaalia ja muuta materiaalia (kuten tietoja [ja näytteitä]) Välittäjän käyttöön Välittäjän tarkemmin määrittelemällä tavalla. 
Taiteilijan toimittama materiaali on Välittäjän käytettävissä tiedotus- ja myyntitarkoituksiin Välittäjän Internet-verkkokaupassa ja muissa Välittäjän sähköisissä kohteissa sekä kirjallisessa muodossa tämän Sopimuksen voimassaoloajan ilman rajoituksia ja ilman minkään korvauksien maksamista Taiteilijalle. Taiteilija vastaa siitä, että Taiteilijalla on oikeus toimittaa materiaali tämän Sopimuksen ehdoilla ja korvaa Välittäjälle vahingot, jotka johtuvat siitä, jos Taiteilijalla ei olisi ollut tätä oikeutta. 

6.	Tekijänoikeudet 
Tekijänoikeus taideteoksiin säilyy Taiteilijalla mukaan lukien oikeus jälleenmyyntikorvaukseen lain tarkoittamalla tavalla sekä luoksepääsyoikeus lain tarkoittamalla tavalla. Välittäjän tulee tiedottaa näistä oikeuksista Asiakasta. 
Taiteilija sitoutuu omalla kustannuksellaan toimittamaan Asiakkaalle Asiakkaan pyynnöstä tavanomaisen kirjallisen itse allekirjoittamansa aitoustodistuksen joko taideteoksen toimituksen mukana tai erikseen.

7.	Vahingonvastuu
Taideteos myydään siinä kunnossa, kuin se on sillä hetkellä, kun Asiakas saa sen haltuunsa.
Taideteokset ovat Välittäjän hallussa olon aikana sekä Asiakkaalle kuljetuksen aikana Taitelijan vastuulla. Välittäjä ei vakuuta teoksia. Välittäjä sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Taiteilijalle siitä, jos taideteos joutuu vahingon kohteeksi ja rajoittamaan vahinkoja kohtuullisilla resursseilla.
Taiteilija sitoutuu ilmoittamaan arvonlisäverokantansa oikein ja sitoutuu korvaamaan Välittäjälle kaiken vahingon, joka aiheutuu siitä, jos arvonlisäverokanta ei ole ollut oikein määritelty.
Taiteilija sitoutuu suorittamaan Välittäjälle myös kaikki Välittäjälle mahdollisesti aiheutuneet kustannukset, jotka johtuvat i) taideteoksen puuttumisesta tai toimittamattomuudesta Asiakkaalle; ii) taideteoksen virheestä (kuten esimerkiksi tilanne, jossa taideteos ei vastaa siitä annettuja tietoja); ja iii) Taiteilijan ja Asiakkaan välisen taideteoksen ostosopimuksen tai muun heidän välisen sopimuksensa muusta rikkomisesta Välittäjälle aiheutuneista vahingoista.
Välittäjä sitoutuu vastaamaan kustannuksista, jotka syntyvät Asiakkaan suorittamasta etämyynnin palautusoikeuden käyttämisestä
Muutoin Välittäjä ja Taiteilija eivät vastaa toisilleen mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jollei pakottava laki toisin määrää.

8.	Ylivoimainen este
Osapuolet voivat tilapäisesti vapautua tässä sopimuksessa mainituista velvoitteista, jos ilmenee sellainen odottamaton syy, joka on Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja johon Osapuolet eivät kohtuudella ole voineet Sopimuksen tekohetkellä varautua.  Tällaiseksi ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen Sopimuksen solmimisen jälkeen sattunut Osapuolista riippumaton ennalta arvaamaton seikka, joka estää tai tekee kohtuuttomaksi tämän sopimuksen täyttämisen. Tällaisina seikkoina pidetään mm. tulipaloa, luonnonmullistusta, liikekannallepanoa, sotaa, valuuttarajoituksia, tuonti- tai vientirajoituksia, yleistä raaka-aineiden saantirajoitusta, energian saannin rajoituksia, kuljetushäiriöitä, lakkoa, työsulkua, teleliikenteen tai muun viestiliikenteen häiriöitä ja Internetin toiminnan häiriöitä. Osapuolen, joka aikoo vedota ylivoimaiseen esteeseen, on ilmoitettava tästä välittömästi sähköpostilla tai kirjeitse tai faksilla tai suullisesti toiselle Osapuolelle. 

9.	Sopimuksen voimassaolo ja taideteosten palauttaminen
Tämä sopimus on voimassa määräajan allekirjoituspäivästä [pvm] asti.
Taideteoskohtaisen välityskauden päätyttyä tai tämän sopimuksen päätyttyä, tulee Taiteilijan noutaa taideteoksensa Välittäjän luota [	] vuorokauden kuluessa. Jos Taiteilija ei nouda taideteosta tässä ajassa, palauttaa Välittäjä taideteokset Taiteilijan kustannuksella Taiteilijan yllä olevaan osoitteeseen. 
Edellä mainitusta huolimatta, Osapuolella on oikeus purkaa tämä sopimus välittömin vaikutuksin, jos
a)	toinen Osapuoli on olennaisesti rikkonut tätä sopimusta eikä ole rikkomustaan korjannut 14 päivän kuluessa siitä, kun toinen Osapuoli kirjallisesti rikkomuksesta huomautti;
b)	Osapuoli asetetaan konkurssiin, selvitystilaan, velkasaneeraukseen tai tulee muuten taloudellisesti ilmeisen kyvyttömäksi täyttämään sopimusvelvoitteensa, eikä kyseinen Osapuoli aseta riittävää vakuutta sopimusvelvoitteidensa täyttämiselle; tai 
c)     muu laillinen syy oikeuttaa tämän sopimuksen purkamiseen.

10.	Muut ehdot
Välittäjä saa siirtää tämän sopimuksen osin tai kokonaan kolmannelle. Välittäjä saa käyttää alihankkijoita tämän sopimuksen täyttämiseksi. 
Muutoksia tai lisäyksiä tähän sopimukseen voidaan tehdä vain Osapuolten kirjallisella sopimuksella.
Tämä sopimus ja sen liitteet ovat Osapuolten välinen koko sopimus, joka päättää ja korvaa kaikki Osapuolten väliset mahdolliset aikaisemmat tämän sopimuksen kohdetta koskevat välipuheet, sopimukset, järjestelyt tai sitoumukset (suulliset tai kirjalliset).
Mikäli tämän sopimuksen tai sen osan tulkittaisiin olevan pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, ei se vaikuta muihin sopimuksen kohtiin millään tavalla ja tällaisia pätemättömiä kohtia tulee tulkita niin, että ne mahdollisimman pitkälle vastaavat alkuperäistä sopimusehtoa. 
Kaiken tämän Sopimuksen edellyttämän tai tarkoittaman ilmoittamisen tai muun yhteydenpidon tulee tapahtua [kirjallisesti tai sähköpostilla], ja tiedonannot tulee toimittaa ilmoituksen kohteena olevalle Osapuolelle henkilökohtaisesti, kuriirin tai telekopion välityksellä taikka postitse kirjaamistodistuksin, postimaksu maksettuna ja vastaanottokuittauksella, tai sähköpostilla välityskuittauksella varustettuna yllä oleviin tai Osapuolen myöhemmin ilmoittamiin osoitteisiin.

11.	Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti sopimaan neuvottelemalla Osapuolten kesken. Jos neuvotteluteitse ei päästä sovintoon, erimielisyydet ratkaistaan voimassa olevan oikeuden mukaan yleisissä tuomioistuimissa.


Sopimus on laadittu kahtena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle


________________________    ____ . ____ .  ____________


___________________________________	        _____________________________________






Teokset								SOPIMUSLIITE 1
Teoksen nimi
Tekniikka
Vedoksen numero			Valmistumisvuosi		Hinta
Teoksen koko: korkeus ______ leveys ______ syvyys ______   
Kehyksen mitat: korkeus ______ leveys ______ syvyys ______
Asia-/hakusanat
Taideteos tuotu ___.____.__________  Taideteoskohtainen välityskausi päättyy ___.____._________

Teoksen nimi
Tekniikka
Vedoksen numero			Valmistumisvuosi		Hinta
Teoksen koko: korkeus ______ leveys______ syvyys______   
Kehyksen mitat: korkeus ______ leveys ______ syvyys ______
Asia-/hakusanat
Taideteos tuotu ___.____.__________  Taideteoskohtainen välityskausi päättyy ___.____._________


