PRIJSINFORMATIE GEA ZWART
Kunst en Creatieve Vormgeving

* www.geazw art.nl

Schilderijen op doek
A.
B.
C.
D.
E.
F.
H.
I.

Extra Groot
Groot
Midden Groot
Midden
Midden Klein
Klein
Extra Klein
Small

* info@geazwart.nl

* 06 12360665

Zonder lijst

Huren *)

€ 4200,€ 3200,€ 2500,€ 2000,€ 1600,€ 700,€ 350,€ 300,-

€ 80,€ 70,€ 60,€ 50,€ 40,€ 30,€ 15,€ 15,-

ca. 200 x 250 cm
ca. 150 x 150 cm
ca. 100 x 120 cm
ca. 80 x 100 cm
ca. 50 x 60 cm
ca. 40 x 50 cm
ca. 30 x 40 cm
ca. 24 x 30 cm

*) Huren
Schilderijen op doek kunnen ook worden gehuurd. Prijs per maand genoemd, incl. btw. Na een huurperiode
zijn er 4 mogelijkheden: 1. Verlengen, 2 . Wisselen, 3. Aankopen of 4. Retourneren. Huren start met 3 maanden
en is daarna per maand opzegbaar. Een gehuurd werk kan ook worden aangeschaft. Bij aankoop na eerst
gehuurd te hebben, gaat 50% van de eerder betaalde huurprijs van het koopbedrag af. Bij huren is geen lijst
inbegrepen, wel een ophangsysteem. Bij aanschaf kan een lijst op maat en wens verzorgd worden. Hur en gaat
volgens contract, die apart wordt toegestuurd.

Assemblages 2019-2020

Uniek ophangsysteem

A.
B.
C.

Groot
Midden
Piccolo

ca. 100 x 130 cm
ca. 50 x 60 cm - 100 x 100 cm
ca. 10 x 20 cm - 20 x 40 cm

C.

Levenscycli, Limited Edition 100

diameter 12,5 cm

Pastels

op aanvraag
op aanvraag
€ 50,- - € 500,€ 85,-

Zonder lijst

A. Pastel + schildering op zwaar handgeschept pa pier uit India, 60 x 80 cm
B. Pasteltekening + schildering op etspapier, 54 x 78 cm

€ 600,€ 500,-

C. Pasteltekening op etspapier, 54 x 78 cm

€ 400,-

Aquarellen
A.
B.
C.
D.

Groot
Midden groot
Midden
Midden klein

E.

Klein

Zonder lijst
ca. 75 x 105 cm
ca. 55 x 75 cm
ca. 40 x 60 cm
ca. 30 x 40 cm

€ 850,€ 750,€ 500,€ 300,-

ca. 24 x 30 cm

€ 250,-

Ansichtkaarten Sets
Incl. bijpassende witte enveloppen.
De collectie wisselt regelmatig.
8 enkele kunstkaarten set
6 enkele kunstkaarten set

€ 15,00
€ 12,50

Prijs incl. BTW op deze lijst
kunst kopen en hur en:
ansichtkaarten:

btw. 9 % laag tarief
btw 21% hoog tarief

Vervoer, lijstwerk, betalingsvoorwaarden
- Prijzen zijn excl. verzendkosten. Zelf langskomen in het atelier en uitzoeken is uiteraard gratis en vrijblijvend.
- Omdat er veel mogelijk is bij lijsten, bied ik mijn werk aan in eerste instantie zonder lijst. In overleg naar
smaak en wat de omgeving rondom het kunstwerk verlangt, verzorg ik indien gewenst de lijst op maat erbij.
- Betalen in een keer of in delen, in overleg.

Volgens offerte, altijd excl. btw
Na een vrijblijvend en oriënterend gesprek, volgt een prijsopgave.
O.a.
- Opdrachten
- Bestellen uit de Beeldbank, Imagestock
- Bedrijfsuitjes naar het atelier voor kleine groepen
- Kadobon

© Het copyright ligt bij Gea Zwart
Ongevraagd gebruik mag nooit.
Maar neem gerust contact op voor een afspraak over het gebruik en de vergoeding.

Contact
Gea Zwart
www.geazwart.nl
info@geazwart.nl
06 12360665

prijslijst per 9 maart 2020

Atelier adres
Des Presstraat 3
1075 NT Amsterdam

