Toelichting en handleiding NGA Kunst Kado Bon
•
•

•
•
•

De NGA Kunst Kado Bon is gedrukt met het NGA logo, op speciaal papier ter voorkoming
van kopiëren of vervalsing.
Elke bon bevat een uniek nummer, met ruimte voor een stempel van de bon- verkopende
galerie en voor het handmatig invullen van uitgifte datum en waarde tussen € 100,00 en
€ 2000,00. De koper kan in een speciaal vak een boodschap of wens schrijven.
De bon is niet inwisselbaar voor geld.
De bon is geldig tot drie jaar na de dagtekening.
De bon-verkopende galerie ontvangt 10 % van de waarde van de bon, de boninnemende galerie ontvangt 90 % van de bon-waarde.1

Administratieve afhandeling
De administratieve afhandeling geschiedt als volgt:
•
•

•
•
•

•
•

De bon-verkopende galerie stuurt per e-mail het bonnummer, de ingevulde waarde en
de uitgiftedatum naar info@nederlandsegalerieassociatie.nl.
De bon-verkopende galerie ontvangt daarop een factuur voor 90 % van de waarde van de
bon.
De bon-innemende galerie handelt de verkoop af met de koper van het kunstwerk.
De bon-innemende galerie meldt het bonnummer, de bon-waarde en datum van
inlevering per mail bij de NGA: info@nederlandsegalerieassociatie.nl
De bon-innemende galerie stuurt de bon en een factuur voor 90 % van de bon-waarde
naar de NGA. Transacties met de bon verschillen qua BTW niet van die met contant of
bancair geld.
Als alle nummers, waarden en data kloppen wordt de factuur betaald.
Bij discrepantie tussen bovenstaande wordt het NGA bestuur ingeschakeld, die dan
contact opneemt met de betreffende galerie(s)

Alle relevante informatie (bonnummers, bon-verkopende en bon-innemende galeries, waarden en
verkoopdata van verkochte bonnen, en inname data) worden door de NGA bijgehouden en zijn in
te zien door de ambtelijk secretaris en de penningmeester van de NGA.

De 10-90 % verdeling is een compromis: aantrekkelijk genoeg voor de bon verkoper om de verkoop ervan actief te
promoten en voor de bon-innemer die d.m.v. de bon wellicht een nieuwe klant krijgt en mogelijk een kunstwerk verkoopt
met een hogere waarde dan de 90 % die hij van de bon krijgt.
De NGA financiert het programma uit ledengeld en ontvangt vooralsnog geen deel van de inkomsten uit de bonnen.
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