Kunst med skattefordele
Lad kunst blive en inspirerende del af hverdagen i din virksomhed. RoS Gallery udarbejder professionelle udsmykningsplaner der matcher din virksomheds profil. Fra større disponering i forbindelse med ny- og ombygninger til
udsmykning af eksisterende lokaler. Kun fantasien sætter grænser: Udendørs skulpturer, vægdekorationer, glaskunst,
gulvmosaikker og meget mere. Ønsker du en skræddersyet løsning, hjælper vi dig med at finde den bedst egnede
kunstner til opgaven, samt at håndtere det praktiske omkring kunstneraftaler og materialevalg. Går du med nogle
idéer, er vi klar til at indgå et samarbejde. Du kan læse om de skattemæssige fordele ved både leje og køb af kunst på
ros-gallery.dk/kunst-med-skattefordele/
Opsparingsaftale
For en opstartspris på kun 1495 kr kan du få udsmykket din virksomhed med original kunst. RoS Gallery
udarbejder en detaljeret udsmykningsplan og står for ophængningen. Herefter har vi i samarbejde 12 måneder med
mulighed for at udskifte værker løbende, til at nå frem til den endelige løsning. Med en opsparringsaftale betaler du
en fast månedlig leje på 500 kr pr. værk. Den løbende leje er 100% konverterbar til køb af kunst, og det opsparrede
beløb fratrækkes den endelige faktura. Når året er slut, har du ikke forpligtet dig til at købe for mere, end du har
opsparet.
Alle de udstillede værker er kunstnerens ejendom indtil et salg er bekræftet. I udsmykningsperioden vil værkerne
derfor fortsat være til salg på galleriet’s hjemmeside, og kan blive udskiftet af galleriets medarbejdere ved salg. Det er
derfor vigtigt, at give galleriet besked, så snart der er truffet valg omkring køb af et værk, så der ikke opstår skuffelser undervejs. Galleriet afregner den respektive kunstner 14 dage efter at et køb er bekræftet, og herefter bortfalder
returretten.
De udstillede værker er forsikret under Jeres firmaforsikring i den aftalte ophængnings periode. En opsparringsaftale
kan indgås ved minimum 5 værker. Ved mindre opgaver, kontakt galleriet for et individuelt tilbud.
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