
Hallo Kunstschilder!

Ik stel het erg op prijs dat u de moeite neemt om u wat meer 
in mijn idee te verdiepen.  U wilt dus graag uw kunst meer 
onder de mensen brengen en het concept van uw schilderij 
als naambord spreekt u aan. Dat is een goed idee!

U wilt uw schilderij (of een uitsnede daarvan) beschik-
baar stellen.
In principe is het niet van belang of u van uw schilderij het ge-
hele beeld of een uitsnede vrijgeeft. Het gaat er ten slotte om 
dat men uw werk gaat zien en uitkiezen! Het beeld dat u ter 
beschikking stelt wordt uitsluitend gebruikt om een naambord 
te maken met een maximale afmeting van 30 x 20 cm. U geeft 
toestemming om dit beeld daarvoor te gebruiken en om voor-
beelden op de website te plaatsen. De layout van de namen en 
het huisnummer wordt door mij bepaald, omdat het onmoge-
lijk is om daar iedere keer over te corresponderen. Al deze za-
ken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 

What’s in it for me?
Voor elk verkocht bord van uw schilderij ontvangt u een vaste 
vergoeding van € 5.-. Bovendien wordt er van elke kunstenaar 
een aparte collectie aangemaakt. Bij deze collectie hebt u de 
mogelijkheid een korte bio te plaatsen. Daarnaast komt er bij 
elk ontwerp een link naar uw eigen website te staan, waarbij u 
de mogelijkheid hebt om het origineel van het schilderij voor 
verkoop aan te bieden. Al met al een goede reclame en een 
mooie mogelijkheid uw kunst via populaire weg te verkopen.

 
 
Wat kost me dat?
Dat kost u helmaal niets, u heeft alleen maar voordelen. 
Het enige dat van u gevraagd wordt is het ter beschik-
king stellen van een aantal van uw (gedeeltelijke) werken. 
Voor mij is het interessant vanwege de verkoop van de naam-
bordjes en voor u vanwege de stukvergoeding en de uitge-
breide gratis reclame.

 
Waarom langer wachten?
U kunt contact met mij opnemen via de website of via emailadres info@jouwnaambord.nl. Laten we samen uw 
kunst op een ludieke manier promoten!

Met artistieke groeten, 
 
Michel Pouli.



Hierbij enkele voorbeelden van naambor-
den met schilderkunst van Wiel Sorée uit 
Venray en Anita Ammerlaan uit Roosendaal. 

Alle naamborden worden standaard geleverd 
met een unieke UV coating voor extra bescher-
ming van het naambord tegen weersinvloeden. 
Bovendien wordt het bord aan de muur bevestigd 
met een speciaal hiervoor ontwikkeld aluminium 
profiel zodat het zonder gaten “zwevend” op 15 
mm van de muur komt te hangen.


