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Opdrachtbevestiging & Werkvoorwaarden 

Dank u wel, voor de geplaatste opdracht en het door u in mij gestelde vertrouwen! 
Bij deze de opdrachtbevestiging voor ‘ ……’ Olie op linnen, incl. 9% btw, excl. lijst” 

 
Totaalprijs: E…..,- 

 
Binnen twee weken na dagtekening van deze bevestiging dient het afgesproken bedrag, te  zijn 

overgemaakt te zijn op rekeningnummer: NL20ABNA 0461 1301 49 
Wegens de gereserveerde tijd en de gekochte schildersmaterialen is kosteloos annuleren niet mogelijk. 

Daarom is deze afspraak bindend na de twee weken bedenktijd. 
 

Ter volledigheid vindt u hieronder mijn werkvoorwaarden: 
Opdrachten t/m E2900,- dienen compleet vooraf betaald te worden. Grotere opdrachten graag ook dit 
bedrag vooraf overmaken voordat we beginnen met de foto’s en het definitieve ontwerp en exacte prijs 

(afhankelijk van detailleringen en precieze formaat). 
 

- We beginnen met een uitvoerige bespreking van de opdracht naar aanleiding van schetsen en 
of foto’s.die ik met de modellen maak in mijn atelier of op een locatie. Daarna is het ontwerp 

definitief. 
- U tekent akkoord voor het ontwerp. - Tussendoor is maximaal 1 bezichtiging mogelijk. - 

Betaling geschiedt in twee termijnen: 
1. Bij deze opdrachtsbevestiging ontvangt u factuur 1 (het instap bedrag van 2900,-).  

2. Bij grotere schilderijen kan het zijn dat er nog een tussentijdse factuur word verstuurd in 
overleg met u) 

3. Bij oplevering van het schilderij ontvangt u de laatste factuur. 
 

- Nadat u de voltooide opdracht heeft bezichtigd zijn, eventueel in overleg, nog enkele kleine 
aanpassingen (max 5, daarna kunnen er extra kosten voor gerekend worden, uiteraard eerst 

in overleg) mogelijk. - Hierna is het eindresultaat definitief. 
 
Een schilderopdracht is altijd een persoonlijke vertaling van de kunstenaar. Indien u voor mijn 

schilderstijl kiest, kiest u tevens voor mijn persoonlijke handschrift en interpretatie van het gegeven 
thema.  Een schilderij in opdracht zal altijd iets afwijken van foto’s of voorstudies.  Restitutie van het 

totaalbedrag, of delen daarvan, is onder geen enkele omstandigheid mogelijk. 
 

handtekening............................................. 
 

handtekening............................................. 
 

datum:  


