
        

 

BIJLAGE: REGLEMENT OPEN CALL ‘DE MUUR’ 
 
SMart organiseert een open call voor DE MUUR. 
 
Artikel 1: Deelnemers 
Deze oproep staat open voor Belgische kunstenaars.  Aangezien de uitbetaling gebeurt via een SMart-
activiteit is de oproep enkel bestemd voor mensen die werken onder het statuut van loontrekkende en 
die lid zijn van SMart.  
 
SMart staat in voor de naleving van de sociale en fiscale verplichtingen ingevolge de tewerkstelling van 
de geselecteerde ontwerper als loontrekkende en voor het afsluiten van verzekeringen voor 
arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. 
 
Artikel 2: Inhoud oproep 
De opdracht bestaat uit het ontwerp en uitvoeren van een muurschildering voor het kantoor in Gent. 
Het mag ook om een reeds bestaand ontwerp gaan dat voor de muurschildering kan gebruikt worden. 
 
Specificaties:  

 Muurschildering : ongeveer 3 op 1 à 2 meter (afhankelijk van ontwerp). Voor de muurschildering 
zal er nog een eerste onderlaag moeten aangebracht worden op de muur, nu zijn het 
onbehandelde rode bakstenen. 

 Locatie: de muur links als je het kantoor binnenwandelt op Dok Noord 4E-001 te 9000 Gent. 
 

Artikel 3: Budgettering 
Het budget bedraagt 450 euro excl. btw.  De uitbetaling gebeurt door SMart Verenigde Producties vzw 
via een Activiteit.  Het bedrag dekt de ontwerpkost, het maakloon, het materiaal, de productiekosten, de 
overdracht van auteursrechten en alle eventuele andere kosten.  Eventuele meerkosten zijn voor 
rekening van de ontwerper.  Voor bepaalde onkosten die gemaakt zullen worden voor dit project, kan de 
btw gerecupereerd worden via de activiteit. 
 
Artikel 4: Deelname 
Het deelnamedossier moet ten laatste op 15 oktober 2015 worden ingediend via email 
(gent@SMart.be), per post naar Dok Noord 4E-001 of op ons kantoor.   
Het dossier moet de volgende elementen bevatten:  

 Contactgegevens 
 Een schets van het ontwerp 
 Materiaalkeuze  

Onvolledige of laattijdige dossiers zullen niet geselecteerd worden.  
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Artikel 5: Planning 
De ontwerper dient beschikbaar te zijn in de maand november of december 2015 voor de uitvoering van 
zijn ontwerp. 
 
Overzicht planning:  

 15 oktober 2015: deadline indienen dossier 
 2 november 2015: bekendmaking gekozen kandidaat 
 November/december 2015: uitvoering ontwerp 

 
Artikel 6: Jury en selectie 
De jury bestaat uit personeelsleden van SMart. 
De beslissing van de jury is definitief en het rapport van de jury zal niet openbaar bekendgemaakt 
worden.  
 
Artikel 7: Ondersteuning bij uitvoering 
De ontwerper is verantwoordelijk voor de realisatie. 
SMart zorgt voor de nodige begeleiding op financieel en administratief vlak.   
 
Artikel 8: Verbintenissen ontwerper  
De ontwerper verbindt er zich toe om voor eind december 2015 de muurschildering te realiseren op 
basis van zijn ontwerp.   
 
Artikel 9: Rechten en eigendom 
De ontwerper geeft SMart de exclusieve toelating om foto’s, tekeningen en andere afbeeldingen van de 
muurschildering, daarin begrepen zijn schetsen, op om het even welke wijze te exploiteren ter promotie 
van het project en in het kader van hun activiteiten, onder meer 

- Te reproduceren op affiches 
- Te verspreiden via het internet 
- Te verspreiden via de pers (kranten, tijdschriften, televisie, enz.) 
- Creative commons- of gelijkaardige licenties te verlenen, waardoor iedereen afbeeldingen van 

de muurschildering op om het even welke wijze mag exploiteren voor niet-commerciële 
doeleinden 

 
Deze toelating geldt voor de volledige duur van de bescherming van de afbeeldingen op de muur door 
het auteursrecht en voor alle landen ter wereld.  
 
De ontwerper behoudt zijn morele rechten. SMart verbindt zich ertoe zijn naam te vermelden bij elke 
exploitatie van de (afbeeldingen van de) muurschildering. 
 
De ontwerper mag foto’s, tekeningen en andere afbeeldingen van de muurschildering, daarin begrepen 
zijn eigen schetsen, na de datum van de officiële afwerking van de muurschildering, op om het even 
welke wijze gebruiken ter promotie van zijn eigen activiteiten. 
 
De dienstverlener verklaart dat hij over de in deze overeenkomst vermelde rechten kan beschikken en 
vrijwaart SMart tegen alle aanspraken van derden. 
 
SMart mag naar goeddunken communiceren over de muurschildering zonder overleg met de ontwerper. 



        

 
Artikel 10: Aanvaarding 
Deelname aan de open call houdt de volledige aanvaarding in van de voorwaarden en condities vermeld 
in dit reglement.  
 
Artikel 11: Retour 
De dossiers zullen niet worden teruggestuurd, maar de niet-geselecteerde dossiers kunnen tussen 3 en 
30 november 2015 afgehaald worden in het kantoor van SMart, Dok Noord 4E 001 te 9000 Gent. 
 
Artikel 12: Verbreking 
Indien een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, kan de andere partij deze overeenkomst bij 
aangetekend schrijven onmiddellijk en van rechtswege ontbinden en/of de betaling van een 
schadevergoeding eisen, indien de in gebreke blijvende partij binnen de 10 dagen geen positief gevolg 
heeft gegeven aan een aangetekende ingebrekestelling door de andere partij. 
 
Indien de ontwerper in gebreke blijft, kan SMart de terugbetaling eisen van alle bedragen die reeds 
betaald werden aan de ontwerper in het kader van de muurschildering. 
 
Artikel 13: Vragen 
Voor alle vragen omtrent de oproep gelieve contact op te nemen met het Gentse SMart-kantoor.  Dit kan 
via email (gent@SMart.be), telefoon (09/2335190) of door langs te komen in het kantoor (Dok Noord 
4E001 9000 Gent).   
 
SMart is geopend van dinsdag tem vrijdag, van 9u tem 12u30 en van 13u30 tot 17u. Maandag wel 
bereikbaar per telefoon en mail. 
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