PRIJSLIJST GEA ZWART
Kunst en Creatieve Vormgeving

* www.geazwart.nl

Schilderijen op doek

* info@geazwart.nl

* 06 12360665

Zonder lijst

Huren *)

Met lijst

A.

Extra Groot

ca. 200 x 250 cm

€ 4200,-

€ 70,-

€ 4500,-

B.

Groot

ca. 150 x 150 cm

€ 3200,-

€ 55,-

€ 3500,-

C.

Midden Groot

ca. 100 x 120 cm

€ 2500,-

€ 45,-

€ 2800,-

D.

Midden

ca. 80 x 100 cm

€ 2000,-

€ 30,-

€ 2300,-

E.

Midden Klein

ca. 50 x 60 cm

€ 1500,-

€ 20,-

€ 1800,-

F.

Klein

ca. 30 x 40 cm

€ 600,-

-

€ 700,-

*) Huren
Schilderijen op doek kunnen ook tijdelijk worden gehuurd. De prijs is per maand, excl. 21% 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, tot een max. van 2 jaar. Roulatie is het idee.
Een gehuurd werk kan ook aangeschaft worden. Bij aankoop na eerst gehuurd te hebben, gaat de al betaalde
huurprijs van het koopbedrag af. Bij huren is geen lijst inbegrepen.

Aquarellen

Zonder lijst

Met lijst

ca. 75 x 105 cm

€ 850,-

€ 950,-

A.

Groot

B.

Midden groot

ca. 55 x 75 cm

€ 700,-

€ 800,-

C.

Midden

ca. 40 x 60 cm

€ 550,-

€ 625,-

D.

Midden klein

ca. 30 x 40 cm

€ 450,-

€ 525,-

E.

Klein

ca. 24 x 30 cm

€ 300,-

€ 375,-

Pastels

Zonder lijst

Met lijst

A.

Pastel met schildering (acryl, aquarel of inkt) op zwaar handgeschept papier uit India
ca. 60 x 80 cm
€ 600,€ 750,-

B.

Pasteltekening + schildering (acryl, aquarel of inkt) op papier
ca. 54 x 78 cm
€ 500,-

€ 600,-

Pasteltekening op papier ca. 54 x 78 cm

€ 500,-

C.

€ 400,-

Inkt op passepartout karton

Zonder lijst

Met lijst

A.

Groot

ca. 30 x 40 cm

€ 275,-

€ 350,-

B.

Middel

ca. 20 x 20 cm

€ 80,-

€ 130,-

C.

Klein

ca. 10 x 10 cm

€ 50,-

€ 100,-

Piccolo’s
Knipsels en Paneeltjes

Zonder lijst
€ 45 - € 85

Per stuk verschillend, zonder lijst
Rond de feestdagen heb ik veel online in de webshop. Het hele jaar door via het atelier verkrijgbaar.

Ansichtkaarten
Set 8 klapkaarten Poëzie en Kunst
Set 6 enkele kaarten Kunst

€ 12,50
€ 10,00

Incl. bijpassende witte enveloppen. De collectie wisselt regelmatig.

Prijzen op Maat
Informeer gerust, de informatie is vrijblijvend.
- Grotere bestellingen
Bij bestellingen van meer dan 7 kunstwerken in een keer, maak ik een gunstiger prijs.
Dat kan zowel bij huren, aanschaffen of een mix.
- Opdrachten
Kunst in Opdracht en creatieve Grafische Vormgeving gaan altijd volgens offerte,
na een vrijblijvend en oriënterend gesprek.
- Beeldbank
Via mijn beeldbank kunnen afbeeldingen digitaal worden besteld in de gewenste resolutie en afmetingen.
De vergoeding en het gebruik worden vooraf bepaald. Men betaalt alleen voor het gebruik, het originele werk
wordt niet aangeschaft.
Let op: Ongevraagd gebruik van mijn werk kan niet, want er zit copyright op. Maar informeer gerust,
want ik werk graag in opdracht en stel mijn werk ook beschikbaar voor andere doeleinden.

- Schilderijen met een meerwaarde
Denk aan het hoofdkunstwerk op een belangrijke expositie. Een schilderij dat ver heeft gereisd naar een
internationale expositie. Een schilderij dat op de omslag van een landelijk tijdschrift is gepubliceerd.
Deze werken hebben een geschiedenis. De meerwaarde geeft ze een extra dimensie. Vaak is het mogelijk
de publicatie o.i.d. erbij te leveren.
De prijs van dit soort kunstwerken ligt wat hoger dan standaard, informeer gerust.
- Kadobon
Een kadobon is te downloaden vanaf de website. De waarde is zelf in te vullen. Na betaling is de bon direct
en onbeperkt geldig bij Gea Zwart voor kunst en vormgeving. De bon is ook overdraagbaar aan anderen.

Vervoer, lijstwerk, betalen en de btw
- Prijzen zijn excl. verzend- of vervoerkosten.
Zelf langskomen in het atelier en uitzoeken is uiteraard gratis en vrijblijvend. Graag op afspraak.
- Prijzen voor lijsten zijn gebaseerd op standaard houten baklijsten, bij werken op papier met glas.
Goed om te weten, er is heel veel mogelijk bij lijsten! Bij alternatieve wensen maak ik graag een prijs op maat.
- Betalingen kunnen in een keer of in delen.
- Genoemde prijzen zijn ex. btw.

Vragen?
Neem contact op met Gea Zwart
www.geazwart.nl
info@geazwart.nl
06 12360665

Afspraak?
Wees welkom in mijn atelier in Amsterdam (ook in het weekend).
Ik kom ook graag langs met een presentatie van mijn werk op de iPad.

Atelier adres
Des Presstraat 3,
1075 NT Amsterdam
(Oud Zuid vlakbij het Vondelpark)
Auto:
Met openbaar vervoer:

prijslijst per 23-03-2018

Parkeren kan voor de deur. Zondag gratis parkeren.
- Vanaf het Museumplein ca. 15 minuten lopen
- tram 2, 16 of bus 347, 397. Ca. 5 minuten lopen vanaf de haltes:
Haarlemmermeerstation/Amstelveenseweg of Valeriusplein/Koninginneweg.

