
TAIDELAINAAMON SOPIMUS TAITEILIJAN KANSSA
Olen jättänyt seuraavat teokset Tampereen Taiteilijaseuran Taidelainaamoon kääntöpuolella olevin ehdoin.

Taiteilija:_______________________________________ Tilinumero:______________________________
ALV-prosentti:     □ 0 %     □ 10 % HUOM: Muutoksesta on ilmoitettava Taidelainaamoon    
           välittömästi rekisteröitymisen tapahduttua!  
Y-tunnus: ______________________
□ Annan luvan käyttää Lainaamossa olevia teoksiani lainaamoesittelyissä (mm. kirjastoissa, näyte- ikku-
noissa, messuilla, jne.). Teokset ovat näissä esittelyissä omalla vastuullani.

TEOSTIEDOT:          MERKINTÖJÄ:

Teoksen nimi ja vuosi: ________________________________________________
Tekniikka: _________________________________________vedosnro: ________
Myyntihinta (sisältää kehyksen hinnan):_____________ €, sis. alv:a ____________€
                 + netto ____________€
Teos on: □ kehystämätön vedos, piirros, akvarelli  □ kehystetty teos
  □ ripustuskuntoinen         □ kehys on luovutushetkellä kunnossa
Huomautuksia kunnosta: _________________________________________________________________

Teoksen nimi ja vuosi: ________________________________________________
Tekniikka: _________________________________________vedosnro: ________
Myyntihinta (sisältää kehyksen hinnan):_____________ €, sis. alv:a ____________€
                 + netto ____________€
Teos on: □ kehystämätön vedos, piirros, akvarelli  □ kehystetty teos
  □ ripustuskuntoinen         □ kehys on luovutushetkellä kunnossa
Huomautuksia kunnosta: _________________________________________________________________

Teoksen nimi ja vuosi: ________________________________________________
Tekniikka: _________________________________________vedosnro: ________
Myyntihinta (sisältää kehyksen hinnan):_____________ €, sis. alv:a ____________€
                 + netto ____________€
Teos on: □ kehystämätön vedos, piirros, akvarelli  □ kehystetty teos
  □ ripustuskuntoinen         □ kehys on luovutushetkellä unnossa
Huomautuksia kunnosta: _________________________________________________________________

Teoksen nimi ja vuosi: ________________________________________________
Tekniikka: _________________________________________vedosnro: ________
Myyntihinta (sisältää kehyksen hinnan):_____________ €, sis. alv:a ____________€
                 + netto ____________€
Teos on: □ kehystämätön vedos, piirros, akvarelli  □ kehystetty teos
  □ ripustuskuntoinen         □ kehys on luovutushetkellä kunnossa
Huomautuksia kunnosta: _________________________________________________________________

Sopimus on voimassa kaksi vuotta. Sopimus päättyy _____/_____2024 

Tampereella _____/_____2022

_________________________________  _________________________________
Taiteilijan allekirjoitus     Taidelainaamon puolesta



TAMPEREEN TAIDELAINAAMON JA TAITEILIJAN VÄLISEN SOPIMUKSEN EHDOT

1. Taiteilija valtuuttaa TTS:n henkilökunnan puolestaan, nimissään ja lukuunsa taiteilijana myymään tai 
vuokraamaan tässä sopimuksessa mainitut teokset sekä perimään taiteilijan asiamiehenä Taidelainaamon 
asiakkaiden suorittamat maksut. Taiteilija tuo teoksensa taidelainaamoon myytäväksi tai vuokrattavaksi 
asiakkaalle. Hän voi myös halutessaan toimittaa sähköiset kuvat teoksistaan seuran nettisivuja varten.

2. Sopimus on voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen taiteilija on velvollinen hakemaan sopimuksessa 
mainitut teokset Taidelainaamosta, mikäli ne eivät ole lainassa.

3. Asiakas ostaa teoksen osamaksulla tai vuokraa sen kuukaudeksi kerrallaan. Asiakkaalla on teoksen 
palautusoikeus.  

4. Teoksen kuukausierä määräytyy seuraavasti:
Teoksen hinta:   Lainausmaksu €/kk:
1–199 €    10 €
200–499 €    20 €
500–899 €    30 €
900–1199 €    40 €
1200–1499 €    50 €
1500-1999 €    70 €
2000-2999 €    100 €
3000-4499 €    150 €
4500-5999 €    200 €
yli 6000 €    sop. mukaan (maksuaika enintään 30 kk)

Maksu sisältää alv:n 10 %, mikäli taiteilija on alv-verovelvollinen. Verosta on maininta maksukuitissa. Mikäli 
teos lainataan määräajaksi, alv on 24 %. Tilityskuitissa on merkitty taiteilijan alv-prosentti.

5. Kuukausimaksut tilitetään taiteilijoille kaksi kertaa vuodessa, tammikuun ja elokuun loppuun mennessä, 
ellei toisin sovita. Suoran teososton tilitys tapahtuu kuitenkin ostajan maksettua teoksen loppuun. Tampe-
reen Taiteilijaseura ry. perii omana palkkionaan 35 % teoksen alv:ttomasta myyntihinnasta tai vuokrasta. 
Mikäli taiteilija eroaa seuran jäsenyydestä ja hänen teoksiaan jää lainaan Taidelainaamon kautta, Taiteilija-
seura hoitaa teosten lainaukset ja tilitykset loppuun saakka ja perii taiteilijalta myyntiprovision lisäksi
2,50 €:n kulukorvauksen/tilitys.

6. Teokset jätetään lainaamoon valmiiksi kehystettyinä, ripustusvalmiina ja hinnoiteltuina. Kokonaishintaan 
on sisällyttävä mahdollisen kehyksen hinta. Teoksen ollessa lainassa Taiteilija ei voi noutaa teostaan pois 
lainaamosta.

7. Kun lainaaja on maksanut kuukausierinä yhteensä teoksen koko hinnan, teos siirtyy lainaajan 
omistukseen.  

8. Lainaaja on velvollinen korvaamaan laina-aikana teokselle mahdollisesti aiheutuneet vahingot. Taitelija-
seura ei vakuuta teoksia. Taidelainaamossa ja taiteilijan luvalla pidetyissä  lainaamoesittelyissä teokset ovat 
tekijöidensä vastuulla.

9. Lainaamon kokoelmien esillepanosta vastaa Tampereen Taiteilijaseura ry. 

10. Taidelainaamoon voi jättää myös kehystämättömiä grafiikan vedoksia tai piirroksia,jolloin taiteilijan on 
suojattava ne taustapahvilla ja muovilla. Asiakkaalla ei ole näille teoksille palautus- tai vuokrausoikeutta, 
vaan ne ostetaan suoraan tai osamaksulla.

Tampereen Taiteilijaseura ry
Kuninkaankatu 2, 33210 Tampere
taidelainaamo@tampereen-taiteilijaseura.fi, 050 550 2695
maltinranta.fi/taidelainaamo/
Facebook & Instagram: @taidelainaamo.tampere


