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REGLEMENT OP HET TENTOONSTELLEN VAN KUNSTWERKEN OP OPENBARE PLAATSEN OF 
VOOR DE BURGER TOEGANKELIJKE PLAATSEN 

Artikel 1: 

De gemeente Ingelmunster stelt openbare plaatsen of voor de burger toegankelijke plaatsen ter beschikking om 

kunstwerken tentoon te stellen onder de hierna bepaalde voorwaarden. 

Artikel 2: 

Met openbare plaatsen wordt het publiek domein van de gemeente Ingelmunster bedoeld. Het publiek domein is 

voor iedereen op gelijk welk moment van de dag voor de burger toegankelijk. 

Met voor de burger toegankelijke plaatsen wordt het privaat domein van de gemeente Ingelmunster bedoeld. De 

toegankelijkheid van deze plaatsen, die zowel binnen- als buitenlocaties kunnen zijn, is afhankelijk van de 
specifieke openstelling. 

Artikel 3: 

De tentoongestelde werken dienen geëxposeerd te worden voor een termijn die vooraf in overleg tussen beide 
partijen wordt overeengekomen, behoudens opzegging per aangetekende brief van minstens één maand door één 

van de betrokken partijen.  

Artikel 4: 

De kunstwerken die krachtens dit reglement worden tentoongesteld op openbare plaatsen worden kosteloos ter 
beschikking gesteld. 

Artikel 6.  

Schadevergoeding wegens het niet doorgaan van de tentoonstelling van het werk, door toedoen van een van de 
partijen of door externe factoren, kan niet afgedwongen worden van het gemeentebestuur. 

Artikel 7: 

De verzekering van het kunstwerk valt integraal onder de verantwoordelijkheid van de tentoonstellende 

kunstenaar. Hij/zij beslist of een brandverzekering en/of een verzekering tegen vandalisme wordt afgesloten. Voor 

binnenlocaties dekt de brandpolis van de gemeentelijke gebouwen geen schade aan tentoongestelde kunstwerken. 
Indien het gemeentebestuur assistentie biedt bij de installatie, kan de gemeente niet verantwoordelijk gesteld 

worden voor schade bij opladen, transport, uitladen of plaatsen van het kunstwerk. Het aangaan van deze 
overeenkomst impliceert dat de tentoonstellende kunstenaar akkoord gaat met de verzekeringsbepalingen. 
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Artikel 8: 

De aanvragen om kunstwerken tentoon te stellen overeenkomstig dit reglement dienen gericht te worden aan het 

college van burgemeester en schepenen, via het daartoe voorziene aanvraagformulier, voorzien van enige 
documentatie (fotomateriaal). 

 

Artikel 9: 

Na advies van de gemeentelijke culturele raad, neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing 

over de opportuniteit, plaats en periode van de aangevraagde tentoonstelling binnen de maand na de aanvraag. 
 

Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van 20 oktober 2015. 


