Handleiding Inschrijven K10D
Dit is de handleiding voor individuele inschrijving. De inschrijving voor Groep en Galerie lijken daar veel
op. Aan het eind van de handleiding zijn de aandachtspunten voor Groep en Galerie apart opgenomen.
LEES DE HANDLEIDING GOED DOOR VOORDAT JE JE INSCHRIJFT. ER ZIJN IN 2022 ENIGE WIJZIGINGEN IN
HET INSCHRIJFPROCES AANGEBRACHT. HET IS VERSTANDIG DEZE HANDLEIDING EERST DOOR TE NEMEN
OM FOUTEN OF VRAGEN TE VOORKOMEN.
Ga naar de website van de Kunst10Daagse: www.dekunst10daagse.nl en kies voor SCHRIJF JE NU IN
rechts van de foto of voor INSCHRIJVEN in de recherbovenhoek van de pagina. Je komt nu op de
inschrijfpagina waar je kan kiezen voor:
• Inschrijven Individueel: als je je als individuele kunstenaar inschrijft op een locatie;
• Inschrijven Groep: als jullie je als groep inschrijven. De groep moet ten minste uit vier kunstenaars
bestaan en ten hoogste uit twaalf kunstenaars. Bij meer dan twaalf kunstenaars dient een extra
groep te worden aangemaakt.
• Inschrijven Galerie: als je je Galerie inschrijft en werk van diverse kunstenaars toont.
Het uitgangspunt bij de inschrijving is, ook vanwege de vele aanmeldingen, dat je je één keer inschrijft.
Het is wel toegestaan om als Individu in te schrijven en ook als deelnemer aan een Groep en/of Galerie.

Algemeen
•
•

•
•
•

Zorg ervoor dat je het fotomateriaal bij de hand hebt zodat je de inschrijving in één keer kan
voltooien.
Bij onjuiste invoer volgt veelal een foutmelding d.m.v. een rode balk.
Het kan ook gebeuren dat je naar Betalen wilt gaan maar dat dat niet lukt. Vaak is dan sprake van
een foutmelding die te vinden is door omhoog te bladeren (Page Up of pijltje toets
).
Als er een foutmelding is, moet je het wachtwoord opnieuw invoeren (tweemaal). Om
veiligheidsredenen wordt het wachtwoord niet opgeslagen en teruggetoond.
De meeste velden zijn verplicht. Als je een verplicht veld niet invult, volgt een foutmelding als je
naar Betalen wilt gaan.
In de grijze vraagtekens achter het veldnaam staat een beperkte uitleg.

Persoonlijke informatie
•
•
•
•
•

Aanhef: klik op de gewenste waarde (O de heer O mevrouw).
Weergavenaam: Deze naam komt op jouw profielpagina te staan en mag afwijken van je voor- en
achternaam. De weergavenaam wordt niet in de index gebruikt maar alleen op de K10D website als
extra naam. Je bent zowel op de website als in de catalogus alleen vindbaar onder je achternaam.
Voornaam: Je voornaam wordt op de K10D website en in de catalogus getoond zoals je hem hier
invult. Denk ook aan het gebruik van hoofdletters! De voornaam wordt achter de achternaam
geschreven in de index in de catalogus maar voor de voornaam op de K10D website.
Tussenvoegsel: Let erop dat je een eventueel tussenvoegsel niet voor je voornaam invult.
Achternaam: Je echte naam wordt op de website en in de catalogus getoond zoals je het hier invult.
Je kunstenaarsnaam kan je bij Weergavenaam invullen. Denk ook aan gebruik van hoofdletters! Op
de K10D website en in de catalogus worden deelnemende kunstenaars op alfabetische volgorde op
de eerste letter van de achternaam vermeld (dus niet op kunstenaarsnaam). Voorbeeld: Bommelen,
Jan van. Als je Van Bommelen invult, wordt je naam in de index van de catalogus zichtbaar onder de

•

•
•
•

V. Gebruik het veld tussenvoegsel voor tussenvoegsel(s). Is je naam Van Bommelen-de Vries, vul dan
Bommelen-de Vries in bij achternaam, en van bij tussenvoegsel.
E-mailadres: Vul hier je eigen geldige e-mailadres in die wij als K10D gebruiken om contact met jou
te hebben. Een e-mailadres is altijd aaneengesloten (geen spaties) en bevat altijd een @ en eindigt
op .nl of .com. Let op: je kunt je e-mailadres hierna niet meer wijzigen. Je kunt je e-mailadres ook
maar één keer gebruiken. Als je je nog een keer inschrijft, dan moet je gebruik maken van een ander
e-mailadres.
Telefoonnummer: wordt niet vermeld in catalogus of website. Wij gebruiken dit om je te kunnen
bereiken.
Website: Gebruik alleen cijfers en letters.
Adres, Postcode, Plaats en Land: vul hier je factuur- of woonadres in. Dit adres is dus niet de
expositielocatie.

Expositielocatie
Je dient te beschikken over een (bestaande) locatie om te exposeren. Het opgeven van een fictieve
locatie is niet toegestaan.
• Naam expositielocatie: hier kan je de locatie waar je exposeert invullen als die een naam heeft,
maar dit veld is niet verplicht.
• Postcode expositielocatie: alleen postcodes die beginnen met 1861, 1862 en 1865 zijn toegestaan.
Uitzondering is 1817 BJ (Sluistuinen Alkmaar) maar dan alleen in combinatie met huisnr. 85B. Wij
baseren ons op Post.nl met de daarin opgenomen officiële postcode-huisnummer combinaties.
• Plaats: vul hier Bergen, Bergen aan Zee of Alkmaar (alleen t.b.v. Sluistuinen) in.
• Straatnaam, huisnummer, postcode en plaats: Vul hier achtereenvolgens de straatnaam,
huisnummer, postcode en plaats van de locatie in. We vragen hier nogmaals om postcode en plaats
omdat we voor de locatiebepaling het volledige adres nodig hebben.

•
•

Klik vervolgens een van de door het systeem getoonde locaties (vergeet dit niet te doen).
Het systeem zal inzoomen naar de geslecteerde locatie (hier in dit voorbeeld: Raadhuistraat 2, 1861
LK, Bergen, Nederland). Hiermee kan je vaststellen dat je het juiste adres met de juiste postcode
hebt opgegeven. Zie schermafbeelding op de volgende pagina.

•
•

Aanwezigheid buiten de weekenden: vink de gewenste dagen aan.
Is deze locatie een Atelier: hier kan je aangeven of de locatie een Atelier is.

Kunst
•
•
•

Categoriën (verplicht): ten minste 1 en ten hoogste 3 mogelijkheden
Stijl (verplicht): ten minste 1 en ten hoogste 3 mogelijkheden
Materiaal (verplicht): ten minste 1 en ten hoogste 4 mogelijkheden. Het aantal keuzes voor
materiaal is dit jaar uitgebreid.
Als je een keuze ongedaan wilt maken, klik je op het kruisje links van de gekozen tekst.

Foto’s
Let op dat de beoordeling voor de deelname plaatsvindt aan de hand van de ingeleverde foto’s. Zorg er
dus voor dat de foto’s representatief zijn voor je huidige werk.
• Foto voor in de catalogus: dit is altijd je eerste foto die verplicht is op te geven. Een foto kan
maximaal 4MB groot zijn. Extra foto’s kan je naar wens toevoegen. Dit jaar hebben wij een
technische voorziening getroffen waardoor foto’s vanzelf goed worden gezet omdat het systeem
zonodig een kanteling uitvoert.

Wachtwoord en Algemene Voorwaarden
•
•
•

Wachtwoord: het wachtwoord dient te bestaan uit ten minste 8 tekens waarvan ten minste 1
hoofdletter en 2 cijfers.
Bevestig wachtwoord: vul hier precies hetzelfde wachtwoord nogmaals in.
Je dient tot slot akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring. Deze zijn te
downloaden.

Naar Betalen
Rond je inschrijving af door naar Betalen te gaan. Als je niet in Betalen komt, dan is er sprake van een
foutmelding die eerst hersteld moet worden. Scrol zonodig naar boven in het scherm om de
foutmelding op te sporen. Je dient je wachtwoord vervolgens opnieuw in te voeren.
Zonder betaling is je inschrijving niet geldig.

Rond je afschrijving af door meteen te betalen. Als je daarmee te lang wacht, vervalt de invoer en moet
je opnieuw beginnen. Na betaling ontvang je een bevestiging per mail. Die mail bevat ook de dan reeds
betaalde factuur als bijlage.
Succes!

Vragen en antwoorden
Kijk op onze website voor de meest gestelde vragen en antwoorden over de inschrijving. Als je er echt
niet uitkomt, kan je een mail sturen naar inschrijven@k10d.nl

GROEP
Let op:
Voer de namen van de kunstenaars op de wijze zoals onder Individuele inschrijving vermeld staat.
Hieronder worden alleen de afwijkende punten behandeld die van kracht zijn bij een groepsinschrijving:
• Groepsnaam: dit is een verplicht veld en dit is de naam van de groep zoals die ook in de catalogus zal
worden opgenomen.
• Aantal exposanten: ten minste vier en ten hoogste twaalf. Vervolgens schrijf je elk lid in.
Elk groepslid is vanaf 2022 goed op de website vindbaar onder zijn eigen naam, op dezelfde wijze als een
individuele kunstenaar.

GALERIE
De namen van de exposerende kunstenaars kan je hier invoeren als Voornaam, Tussenvoegsel,
Achternaam. In verband met de beperkte ruimte bij de vermelding in de catalogus dienen de
belangrijkste kunstenaars als eerste vermeld te worden.

