Informatie Memorandum
Hierbij willen wij u hartelijk bedanken voor de mogelijke inzet van de MuseumDepotShop als de laatste fase van
uw ontzamel & herbestemmingsproces. De MuseumDepotShop is een online platform waar musea hun
ontzamelde objecten te koop kunnen aanbieden aan het publiek. De Stichting MuseumDepotShop, in
samenwerking met de organisatie Art & facts, verzorgt de verkoop en de fysieke afhandeling van de objecten
waarbij de musea bij verkoop een deel van de opbrengst ontvangen en waarbij de winst van de Stichting zal
worden aangewend om musea financieel te ondersteunen bij het ontzamelproces.
Wij bieden twee regelingen aan voor de verkoop van uw museale objecten:
I

Verkoopovereenkomst museale objecten en andere zaken

Dit is een overeenkomst tussen uw organisatie en Stichting MuseumDepotShop (de “Stichting”) waarbij het
eigendom van de objecten en daarmee het risico overgaat op de Stichting onder de verplichting dat bij
doorverkoop van een object uw organisatie 30% tot 70% van de verkoopprijs ontvangt zonder dat er verder voor
u enige kosten aan verbonden zijn. Indien de gerealiseerde verkoopprijs lager dan € 75 is, zal er geen afdracht
plaatsvinden vanwege de hoge kosten van behandeling en verkoop per object.
Deze overeenkomst gaat ervan uit dat u de objecten in eerste instantie aan de Stichting verkoopt voor een
totaalbedrag van € 1,-. Door deze transactie neemt de Stichting vervolgens het beheer van de objecten over door
deze te vervoeren, te fotograferen, te beschrijven en te verkopen voor een marktconforme prijs. U kunt vooraf per
object een minimumprijs bepalen maar dat hoeft niet. In dat geval zullen onze researchers tot een prijs komen
De overeenkomst regelt vervolgens dat wij u bij daadwerkelijke verkoop in tweede instantie 30% tot 70% van de
verkoopprijs betalen, afhankelijk van de gerealiseerde verkoopprijs.
Mocht blijken dat het object niet wordt verkocht binnen 1 jaar nadat de Stichting het object te koop heeft
aangeboden via MuseumDepotShop, ontstaat er een keuzemoment:
1)
2)
3)

de Stichting gaat gewoon door met de verkoop, eventueel tegen een lagere prijs; of
de Stichting geeft u het object terug; of
indien u het niet terug wilt, heeft de Stichting het recht het object op een andere manier te vervreemden,
namelijk door middel van schenking dan wel vernietiging.

Omdat de objecten reeds bij overeenkomst tussen u en de Stichting in eigendom zijn overgedragen aan de
Stichting, zijn er voor de actie onder 3) geen verdere rechtshandelingen nodig.
II

Overeenkomst opdracht tot verkoop museale objecten en andere zaken

Het kan zijn dat u de objecten in eigen bezit wilt houden tot het moment van verkoop via MuseumDepotShop. In
dat geval doet u de hele afhandeling inclusief professionele fotografie, goede omschrijvingen, inpakken,
verzenden en eventueel verzekeren. U blijft eigenaar tot het moment van verkoop. De Stichting is slechts
gemachtigde. De Stichting neemt dan ook niet de objecten van u over, zoals bij de verkoopovereenkomst, maar
doet alleen de online verkoop en de financiële transactie. Het voordeel voor u is dat u meteen 70% van de
koopprijs ontvangt in plaats van een lager percentage zoals dat in de verkoopovereenkomst vermeld kan staan.
Het nadeel is dat u de gehele afhandeling van de verkoop zelf doet, inclusief de aanschaf van
verpakkingsmaterialen. Het indienen van foto’s en omschrijvingen bij MuseumDepotShop gaat via standaard
sjablonen. Eventuele aanpassingen van onze kant worden in rekening gebracht.
Eén jaar na eerste publicatie op MuseumDepotShop hebben zowel u als de Stichting het recht de
verkoopopdracht in te trekken als verkoop nog niet heeft plaatsgevonden.
Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan gerust. Het is tenslotte de bedoeling om tot een zeer transparante
manier van werken te komen.
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