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Betreft: Een tentoonstelling in kasteel Cortewalle te Beveren 
 
 
Beste leden-kunstenaars,  
 
De KPSK biedt aan haar leden bijzondere voorwaarden aan voor een tentoonstelling, solo of 
met medeleden.Indien u wenst tentoon te stellen in kasteel Cortewalle, gelden in de 
toekomst de hierna volgende voorwaarden. 
 
U kan uw voorkeur kenbaar maken voor een bepaalde periode, maar de juiste data worden 
ons toegekend door CC Ter Vesten. Het gaat in principe steeds over twee weekends, 
opgedeeld in dagdelen.  
 
Deze dagdelen zijn:  van 08.00 tot 13.00 u 

-  van 13.00 tot 18.00 u 
-  van 18.00 tot 24.00 u 

 
Meestal wordt er gekozen voor twee zaterdag- en twee zondagnamiddagen, plus eventueel 
de vrijdagavond voor de vernissage; dat zijn dus 5 dagdelen. De tussenkomst van de KPSK 
blijft beperkt tot 250€ met een maximum van 5 dagdelen. Het gedeelte van de exposant 
dient betaald te zijn uiterlijk twee weken voor de aanvang van de tentoonstelling op KPSK 
rekening hierboven vermeld. 
 
De tentoonstellingsruimte bestaat nu uit 2 zalen die elk afzonderlijk of samen te huur zijn.  
Sinds 1 januari 2014 is het retributiereglement van CC Ter Vesten aangepast en zijn de 
prijzen per dagdeel als volgt: 
 

- A. Triestzaal :   108€ 
- De Bergeyckzaal :  72€  
- voor beide samen : 144€ 

 
Maximale tussenkomst van de KPSK voor 1 weekend in beide zalen: 125€ 
Maximale tussenkomst van de KPSK voor 2 weekends in beide zalen: 250€.  
 
De zalen zijn uitgerust met spots, rails en materiaal om de schilderijen op te hangen. Er zijn 
ook sokkels evenals panelen die aan elkaar bevestigd en in hoekvorm geplaatst worden (vrij 
te gebruiken). De gang kan wel gebruikt, maar niet afgesloten worden. 
 
In het kasteel geldt een rookverbod. Recepties zijn facultatief en op eigen kosten en worden 
in de tentoonstellingsruimte gehouden. U kan over het servicekeukentje boven beschikken 
voor alle voorbereidingen, bvb. wanneer u ook hapjes wil aanbieden (hiervoor dient u wel 
zelf voor het nodige materiaal te zorgen – er zijn geen kooktoestellen of ovens aanwezig). 
De dranken dienen verplicht afgenomen te worden bij de concessiehouder (Cultuurcafé). De 
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kring beschikt over eigen glazen en bij het serveren en opruimen helpt het bestuur een 
handje. Na afloop worden de lege flessen geteld en daarvan krijgt u nadien de rekening 
toegestuurd. 
 
U zorgt zelf voor opmaak en verspreiding van uitnodigingen en eventuele affiches, u dient 
hierop wel steeds de KPSK te vermelden als medeorganisator. De uitnodigingen voor de 
vernissage kunnen eventueel samen met het berichtenblad verzonden worden, op 
voorwaarde dat deze niet te zwaar zijn (voorkeur formaat: amerikaanse envelop). Een 
uitnodiging en affiche wordt ook altijd aan CC Ter Vesten bezorgd. Wij zorgen ervoor dat uw 
tentoonstelling aangekondigd wordt:  

- in ons berichtenblad 
- op onze website 

Door zelf via de Uit databank uw activiteit aan te kondigen, wordt deze opgenomen door 
andere media. 
 
Meestal verwelkomt de voorzitter de genodigden. Voor de inleiding kan U iemand vragen 
naar eigen keuze, binnen of buiten de kring. 
 
Om de aandacht van de passanten op uw tentoonstelling te vestigen, kan u een banner van 
KPSK bij de ingang van het kasteel plaatsen. Deze moet echter elke avond binnen gehaald 
worden. Voor het gebruik betaalt u enkel een waarborg van € 50,-  welke u na de 
tentoonstelling terug bezorgd wordt als u de banner in goede staat terug inlevert.  
 
Kunsttentoonstellingen worden als “commercieel” aanzien, u mag dus een prijslijst leggen. 
 
Tussen de op- en afbouw beschikt u over de sleutels van het kasteel, en bent u daar ook 
verantwoordelijk voor, o.a. voor het doven van de lichten en het afsluiten (code voor alarm). 
 
Het staat u vrij een verzekering af te sluiten voor de duur van de tentoonstelling, de KPSK 
kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor diefstal, beschadiging of ander onheil. 
 
 
U kunt eveneens tentoon stellen in Huize De Rop, Vrasenestraat 3 te Beveren. Hiervoor 
gelden ongeveer dezelfde voorwaarden. 
 
 
Verdere inlichtingen en afspraken: 
 
 Cecile D’Hollander  of  Gonda Van Wauwe 
 Gaverlandstraat 72  Lindenlaan 102 
 9120 Melsele  9120 Beveren 
 Tel. 03 775 98 46  Tel. 03 755 38 83 
 cecile.dhollander@fulladsl.be georges.brys-vanwauwe@pandora.be  
 
 
 
Cecile D’Hollander Gonda Van Wauwe 
voorzitter secretaris 
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