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De wereld is de afgelopen driehonderd jaar enorm veranderd, met uitzondering van 
de stagnerende kunstwereld. Het is een miljardenindustrie die stijf en vast in het 
verleden volgens de achttiende-eeuwse normen werkt. De manier waarop kunst 
wordt gewaardeerd, gewaarmerkt, geveild, verworven en geschat, is vandaag de dag 
vrijwel hetzelfde als drie eeuwen geleden. Het is een industrie die is afgezonderd, 
elitair en doorspekt met inefficiënties die zowel kopers als verkopers benadelen.

ArtPro creëert de marktplaats voor privé-dealers en hedendaagse kunstenaars om 
naar toe te gaan, met een sterke focus op opkomend talent. Het ArtPro-platform zal 
de kunstwereld voor de massa openen, waardoor iedereen online kunst kan ont-
dekken en kopen zonder de buitensporige kosten, tussenpersonen en de steile leer-
curve die van oudsher kunst voor alleen de bevoorrechte en de goed vernetwerkte 
personen beschikbaar hebben gemaakt. Certificaten van herkomst, opgeslagen op de 
blockchain, getuigen van de authenticiteit van elk kunstwerk op het ArtPro-platform, 
maar dat is nog maar het begin. 

ArtPro vormt een compleet ecosysteem waarin traditionele en hedendaagse kunst 
cryptovaluta, smart contracten en aangevulde realiteit gebruiken om een open plat-
form te creëren dat iedereen, van opkomende kunstenaars tot nieuwe investeerders, 
ondersteunt. Via samenwerkingsverbanden met galerijen die met opkomende 
kunstenaars samenwerken, zal ArtPro's MVP met hedendaagse werken die onmiddel-
lijk kunnen worden bewonderd en verworven, worden gelanceerd. Kopers hebben de 
mogelijkheid om aankopen in een beveiligde faciliteit voor beleggingsdoeleinden op 
te slaan of om ze naar een locatie van hun keuze te laten verzenden.

Jarenlang heeft de kunstmarkt gefaald om te innoveren en bleef ze inefficiënte 
systemen die veilinghuizen en galerieën ten goede komen, maar weinig voor de 
makers en verzamelaars van goede kunst doen, gebruiken. ArtPro brengt de ver-
ouderde kunstindustrie de 21ste eeuw binnen en elimineert de vervalsingen die 
endemisch voor de industrie zijn via een gepatenteerde driedelige herkomst-
oplossing. Het ArtPro-ecosysteem zal door transparantie en eerlijkheid ten voordele 
van alle deelnemers worden gekenmerkt. 
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Marktoverzicht
 De verkoop in de wereldwijde kunstmarkt bedroeg in 2017 $63.7 miljard, een 

stijging van 12% ten opzichte van het jaar ervoor. De VS is de grootste markt, met 
42% van de verkopen op waarde, China komt op de tweede plaats (21%) en het VK is 
de derde grootste markt (20%). Kunst en verzamelstukken zijn een activaklasse van 
$2 triljoen, met een verwachte groei naar $2.7 triljoen in de komende 10 jaar en 
geschatte jaarlijkse transacties van $620 miljard.

De online kunstmarkt bereikte in 2017 ook een nieuw record van $ 5,4 miljard, 10% 
meer dan een jaar eerder, en goed voor 8% van de waarde van de wereldwijde 
verkoop. De online kunstmarkt is de afgelopen vijf jaar aanzienlijk gegroeid (met 72%) 
en het aandeel van de totale kunstverkopen is sinda 2013 ook met 5% gestegen. De 
meerderheid van de traditionele offline dealers die in 2017 werden ondervraagd, 
herkenden online kanalen als een sleutelgebied voor groei in de komende vijf jaar. 

  https://www.artbasel.com/about/initiatives/the-art-market 

https://d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/Art%20Basel%20and%20UBS_The%20Art%20Market_2018_2.pdf

  https://www2.deloitte.com/us/en/pages/financial-services/articles/art-and-finance-report.html
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De Rol van Kunst

Kunst heeft twee functies: als handelswaar voor beleggingsdoeleinden en als een 
verzamelstuk voor zijn esthetische waarde. Deze gebruiksvoorbeelden sluiten elkaar 
niet uit en er is een aanzienlijke mate van overlapping. In de huidige vorm is kunst 
verzamelen tot een elite subset van investeerders met de kennis en de rijkdom om 
aan de markt deel te nemen, beperkt. 

Het geïnstitutionaliseerde karakter van de kunstmarkt heeft het kopen en verkopen 
van kunstwerken gedomineerd door veilinghuizen waarvan het bedrijfsmodel in 
decennia nauwelijks is veranderd. Terwijl andere industrieën, zoals de aandelen-
markt, met de tijd zijn geëvolueerd, hebben kunsthuizen niet kunnen innoveren en 
zijn ze achtergebleven. 

Online kunstverkopen kunnen alleen sneller worden door de conversieratio van 
aarzelende, niet online kopers te verhogen door actief aandacht aan hun belang  
rijkste zorgen te besteden  vertrouwen in de vermelde staat van het werk, traceer  
bare authenticiteit en de reputatie van de verkoper. 

Elke evaluatie van de online kunstmarkt detailleert het gebrek aan transparantie 
en het ontbreken van vertrouwen in de herkomst van stukken die online zijn 
gekocht ArtPro biedt hier een antwoord op. 

De online kunstmarkt

0
2016

%5,4 miljard

2017

2

4

6

8

10

De online 
kunstmarkt

5%

De totale kunst-   
verkoop

95%

“Voor degene die zeggen dat de online kunstmarkt zijn beste tijd heeft gehad – 
Kunnen we stellen dat alles pas juist begonnen”

Robert Read, Directeur van Kunst & Prive Klanten bij HISCOX 
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De kunstindustrie wordt in het bijzonder door de volgende inefficiënties tegengehouden:

     51% van de mondiale kunstgalerieën is sinds 2012 gesloten, door de vaste bedrijfs-
kosten en het onvermogen om voldoende bijdragende factoren te genereren 

     30% van alle verkochte kunstwerken worden als vervalsingen geschat
     Het  Art & Finance-rapport 2017 van Deloitte noemt 'authenticiteit, gebrek aan herkomst, 
vervalsing en attributie' als 'de grootste bedreiging voor de reputatie van de kunstmarkt'.

Gallerijen stellen een commissie van tot 50% in rekening en kunstveilingen 12.5-25%             
Samengestelde kunstcollecties vereisen een minimum van $ 500k om deel te nemen
Beleggers in kunstfondsen moeten geaccrediteerd zijn en het kapitaal moet voor 5-10 

jaar worden vergrendeld
     Hoewel de meeste industrieën naar het web zijn gemigreerd, is het kopen en 
verkopen van kunst nog steeds grotendeels beperkt tot ouderwetse mogelijkheden
     Opkomende kunstenaars hebben weinig mogelijkheden om hun werk online 
te promoten en bekendheid te geven 
     Betalingen voor kunstwerken van buitenlandse investeerders zijn omslachtig, met 
elektronische overboeking als de gebruikelijke manier, die gemiddeld vijf werkdagen duurt
     De kostenberekening bovenop de kostprijs van de kunst is vaak moeilijk te 
achterhalen, wat tot kopersfrustratie bij waargenomen verborgen kosten leidt

Een platform dat in staat is om deze problemen te verlichten, zou in de eerste plaats 
gepositioneerd zijn om te gedijen en tastbare voordelen aan zijn deelnemers te 
bieden. De belangstelling voor de kunstmarkt blijft sterk en de industrie heeft de 
economische omstandigheden weggenomen die andere mondiale markten hebben 
vertraagd.
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Herkomst in de Kunst 
Naast de waardering van kunst voor haar esthetische waarde, is de herkomst voor 
elke verzamelaar die waarde aan geschiedenis, authenticiteit en financiële waarde 
hecht van essentieel belang. 
Het woord 'herkomst' is afgeleid van het Latijnse 'pro-venire', wat 'vandaan komen' 
betekent. In theorie zou herkomst in een zogenaamde 'titelketen' moeten voorzien, 
een spoor van documentatie die de oorsprong, het eigendom en de authenticiteit van 
een stuk met geverifieerde en traceerbare informatie uit geloofwaardige bronnen 
ondersteunt. Er wordt nu ook op vertrouwd om de reis van het stuk, van de studio 
naar de galerijen, veilinghuizen en eigenaars, te melden. 

De herkomst van enkele van 's werelds beroemdste stukken wordt vaak als even 
interessant als de schoonheid van het kunstwerk zelf beschouwd. Helaas zijn 
certificaten van authenticatie maar al te vaak verloren gegaan, vernietigd of 
gestolen en is er met de herkomstregistraties geknoeid, wat tot misleidende en 
frauduleuze eigendoms- en waarderegistraties heeft geleid. 

Herkomst vertegenwoordigt bijna de gehele geldwaarde van een artikel, omdat het de 
belangrijkste indicator van authenticiteit is. Terwijl authentieke Picasso-schilderijen, 
Chateau Margaux-wijn en Rolex-horloges allemaal zeer wenselijk en waardevol zijn, 
zijn hun ersatz-tegenhangers in wezen waardeloos, waardoor herkomst het primaire 
risico voor eigenaren van kunst is. In kunst en verzamelstukken gaat als gevolg van 
vervalsingen en namaak jaarlijks naar schatting $6 miljard verloren. Sommige 
schattingen suggereren dat tot 40% van de items in omloop aangetast kunnen zijn. 

De directeur van het Fine Arts Expert Institute, Yann Walther, beweert dat tussen 
de 70-90% van de kunstwerken waarvoor zijn organisatie voor het authenticatie-
proces wordt betaald, namaakproducten zijn. Nog andere bronnen schatten de 
waarde van frauduleuze activiteiten op de wereldwijde kunstmarkt op meer dan 
$60 miljard en 80% van dergelijke activiteiten is aan vervalsing te wijten. In 2018 
ontdekte een Frans museum dat 82 werken die aan de kunstenaar Etienne Terrus 
werden toegeschreven, goed voor meer dan de helft van de collectie, namaak-
werken waren. Als zodanig is de winnaar in de kunstmarkt waarschijnlijk een 
oplossing die het herkomstprobleem kan doorbreken en de grootste database met 
geverifieerde werken kan opbouwen.
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Het oplossen van deze problemen zal een mate van transparantie op een markt die 
notoir ondoorzichtig is brengen. Volledige herkomst heeft een directe correlatie met 
de prijs, met cijfers die aantonen dat een geverifieerd kunstwerk ergens tussen 
15-60% meer bij de verkoop kan genereren.

Een belangrijke uitdaging was de keuze voor een universeel grootboek waarin alle 
noodzakelijke elementen permanent kunnen worden opgeslagen en toegankelijk zijn 
zodra ze zijn geverifieerd. De blockchain is een natuurlijke oplossing voor het leveren 
van een fraudebestendige registratie van elk kunstwerk dat erop is geüpload. Een 
blockchain kan de authenticiteit van een kunstwerk niet bewijzen - dat is nog steeds 
een taak voor experts - maar het vormt een uitstekend systeem voor het opnemen 
van nieuw gemaakte kunst en het volgen van zijn reis terwijl het van koper naar 
verkoper gaat.

  https://docsend.com/view/n4sbws8

  https://news.artnet.com/market/over-50-percent-of-art-is-fake-130821

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-23/art-forgers-find-a-new-enemy-in-verisart-s-blockch 

ain-startup

  https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-43933530

3

4

5

6



9

De Oplossing
ArtPro belooft niet eenzijdig alle problemen die de kunstindustrie teistert op te 
lossen. Het ArtPro-platform zal echter een belangrijke rol spelen om de kunst-
wereld te helpen naar het digitale tijdperk door te groeien en om kunst voor een 
wereldwijd publiek te democratiseren. 

ArtPro zal als een platform functioneren dat deelnemers en belanghebbenden 
binnen het ArtPro-ecosysteem verbindt. De meest zichtbare manifestatie hiervan is 
de ArtPro-website en dApp, die een informatierijke portaal voor de toegang tot een 
complete reeks bronnen voor kunstliefhebbers vormen.

Educatie en toegang tot hedendaagse kunst worden via een reeks multimedia-
hulpbronnen, waaronder artikelen, handleidingen en video's, geboden. Aspirant-
beleggers zullen door de grondbeginselen van het taxeren en verwerven van 
beeldende kunst, van de eerste stappen tot geavanceerde strategieën, worden 
begeleid. Het belangrijkste is dat kopers en verkopers met elkaar verbonden zijn, 
waardoor kunst direct met behulp van de APT-token via de MetaMask-browser of 
de portemonnee in de app kan worden verhandeld. 

Het staat de ontwikkelaars vrij om dApps op basis van het ArtPro-protocol te 
maken en een beloningsfonds stimuleert de ontwikkeling van verdienstelijke 
projecten. Functies zoals herkomstrapporten en de ArtPro-marktplaats kunnen 
via API in platforms van derden worden geïntegreerd, waardoor kunstenaars en 
hun werk voor een breder publiek worden gebracht. 
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Het Platform
De ArtPro Marketplaats gebruikt een beoordelingssysteem in combinatie met op 
blockchain opgeslagen rapporten om een hoge mate van transparantie te bieden. 
Het zal een criterium voor verkopers creëren om naar te streven en voor kopers om 
naar te zoeken, dat de online verkopen zal transformeren. 

Voorbeeld: Alice heeft $ 20.000 aan een kunstwerk te besteden, maar haar tijd is kost-
baar en ze kan veilinghuizen en galerijen niet volgen. Alice doorzoekt de ArtPro dApp 
op kunstenaar, genre, grootte en medium. Haar zoektocht levert 100 geschikte opties 
op, maar voor Alice is een certificaat van authenticatie absoluut noodzakelijk, omdat 
ze graag zou denken dat haar kinderen in de komende jaren van de verkoop van een 
verstandige investering zullen profiteren. Met behulp van het classificatiesysteem kan 
Alice alle werken verwijderen die niet over een geverifieerde herkomst beschikken (die 
op de ArtPro-blockchain staan), voordat ze genoegen neemt met een korte lijst van 
kunstwerken van hooggewaardeerde verkopers en galerijen die ze leuk vindt. 
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Het ArtPro platform wordt uit de volgende onderdelen samengesteld: 

De Marktplaats

De ArtPro-marktplaats werkt als een online galerij waar individuen door kunst kunnen 
bladeren en meer informatie over de samenstelling en maker ervan kunnen vinden. 
Elk kunstwerk is in de oorspronkelijke fiat-valuta van de kijker en in APT geprijsd en 
kan direct worden gekocht of aan een kijklijst worden toegevoegd. Er is ook de 
mogelijkheid om het certificaat van echtheid te bekijken dat aan elk kunstwerk is 
toegewezen, en dat in de blockchain is gecodeerd om de herkomst te bewijzen. 

De locatie van elk kunstwerk wordt ook gespecificeerd. Sommige kunstenaars en 
galerieën behouden de voogdij over de werken die ze op het platform vermelden, 
terwijl anderen ze aan de beveiligde kluis van ArtPro toevertrouwen. ArtPro is een 
samenwerkingsverband met een kunstopslagmagazijn in Londen aangegaan en zal 
faciliteiten in andere grote steden toevoegen. Werken kunnen voor korte of lange 
termijn worden opgeslagen, en kopers hebben de mogelijkheid om kunstwerken op 
afspraak te inspecteren en te ontvangen. De ArtPro kluis is volledig verzekerd en 
onafhankelijk door risicobeoordelaars goedgekeurd. 

Kopers kunnen kunst via de ArtPro-Markt met behoud van hun privacy aanschaffen. 
De aankoopgegevens die zij met de verkoper willen delen, worden niet met ArtPro of 
andere derden gedeeld. (Verkopers kunnen echter voorkeuren specificeren, met 
inbegrip van landen waarnaar ze willen verzenden en ze kunnen ervoor kiezen om 
alleen met volledig geverifieerde en/of hoog gewaardeerde kopers te handelen.) 

De markt wordt gevuld met een scala aan kunstwerken verspreid over meerdere 
kunstenaars, stijlen, maten, prijsklassen en landen van herkomst. Naarmate het 
platform groeit, zal het scala aan beschikbare te doorzoeken kunstwerken toenemen. 
Kopers die interactie met het platform hebben, bijvoorbeeld door het bekijken van 
herkomstverslagen of het verwerven van kunstwerken, zullen vertrouwen winnen en 
hun reputatie vergroten, wat  voor andere platformgebruikers waarmee zij te maken 
hebben, met inbegrip van verkopers, zichtbaar zal zijn. 

Verkopers die van het ArtPro-platform gebruik maken hebben toegang tot een reeks 
hulpmiddelen waarmee ze hun kunst kunnen opnemen, promoten en verkopen. 
Galerieën en kunstenaars waarmee ArtPro een samenwerkingsverband aangaat, 
krijgen voorrang en worden door het proces begeleid. Een gebruiksvriendelijke 
interface maakt het voor alle kunstenaars, ongeacht hun technische bekwaamheid, 
gemakkelijk om hun werk te registreren, de verificatie te voltooien, het te uploaden 
en van een prijs te voorzien. ArtPro partner-kunstenaars en -galerijen laten hun werk 
inventariseren, opslaan en voor de vermelding en verkoop naar het platform 
uploaden, vergezeld van een herkomstrapport. 
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Onafhankelijke kunstenaars en galerijen die hun werk willen plaatsen, kunnen dit 
handmatig doen of kunnen de taak, met inbegrip van de opslag, tegen betaling aan 
het ArtPro-curatieteam toewijzen. Om vroege gebruikers te stimuleren, kan ArtPro 
deze vergoeding als onderdeel van zijn strategie voor het verwerven van kunstenaars 
verlagen of hiervan afzien.

Hoe functioneert het: 
    Kunstenaars en verkopers maken een profiel aan

     Nieuwe items worden naar de blockchain geüpload of bestaande werken kunnen 
van de blockchain worden opgehaald en worden op de marktplaats vermeld

Toekomstige kopers kunnen zoeken zoals ze een conventionele online winkel doen                
De markt zal een beoordelingssysteem voor alle vermelde stukken bevatten, 
waarin de volgende vragen worden behandeld;  

– Heeft het werk een volledige herkomst?
– Heeft het een gedeeltelijke reisgeschiedenis/records?
– Bestaat er voor de kunstenaar een bewijs van bestaan op de blockchain? 
– Wat is de staat van het werk?
De koper kan dan een weloverwogen beslissing nemen met een volledig vertrouwen 
in het beoordelingssysteem als inkoopnorm, waardoor ze het vertrouwen hebben om 
online te kopen. 
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ArtPro Herkomst
Hoewel blockchain onveranderlijke digitale records kan garanderen, zijn deze gegevens 
waardeloos als de opgenomen informatie niet vertrouwd kan worden. Om ervoor te zorgen 
dat een blockchain herkomst-herkomst klopt, moet het orakel drie dingen garanderen:

1. De identiteit van de eigenaar/verkoper
2. De Authenticiteit van het stuk in kwestie
3. Dat het verzonden kunstwerk hetzelfde is als het stuk dat op de blockchain is 

geïdentificeerd 

ArtPro's unieke proces van drie stappen is ontworpen om elke poging om de 
keten van herkomst te vervalsen te dwarsbomen. Het werkt als volgt: 

1. De identiteit van de eigenaar/verkoper

Elke partij die met ArtPro werken wil verkopen, moet een KYC-controle uitvoeren om 
hun identiteit te bewijzen. ArtPro is een samenwerkingsverband met Shufti Pro, een 
marktleider voor directe digitale KYC/AML-verificatie, aangegaan. De hybride 
kunstmatige en menselijke intelligentietechnologie verifieert mensen met een 
nauwkeurigheid van 99,6%. KYC voor verkopers maakt elke transactie veiliger door 
ervoor te zorgen dat eventuele problemen op een persoon terug te voeren zijn en dat 
er tegelijkertijd volledige verantwoording word aflegd. Het KYC- en AML-proces is ook 
de sleutel tot het voorkomen van het witwassen van geld, waar de kunstmarkt niet 
immuun voor is. De identiteit van de eigenaar of verkoper van elk kunstwerk wordt 
gehasht en op de blockchain opgeslagen om ervoor te zorgen dat elk stuk 
geverifieerde kunst kan worden getraceerd. 

2. De Authenticiteit van het stuk in kwestie

ArtPro maakt een index van doorgelichte experts die als marktverificateurs zullen 
optreden. Deze personen worden voor elk geverifieerd kunstwerk voor het verstrek-
ken van hun expertise in de vorm van APT-tokens beloond. ArtPro-experts zijn ver-
plicht om dezelfde KYC-controles als eigenaren en verkopers uit te voeren, omdat hun 
inbreng essentieel is voor het bepalen en behouden van de productieketen. Mocht de 
kunstenaar zelf werken bij het platform willen indienen, dan zijn zij eveneens verplicht 
om KYC-verificatie te ondergaan. Kunstenaars kunnen hun certificaat van echtheid als 
een PDF uploaden, die met behulp van Interplanetary File System (IPFS) zal worden 
verspreid en opgeslagen. Op het moment van uploaden naar de werkmap van ArtPro 
krijgt het bestand een cryptografische hash en wordt een onveranderlijke IPFS-link 
aangemaakt die vervolgens op de blockchain wordt opgeslagen. 
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3. Ervoor zorgen dat het kunstwerk in kwestie het geverifieerde stuk is

Stukken van meer dan $ 50.000 worden op het moment van de verkoop opnieuw 
door erkende deskundigen van ArtPro geauthentificeerd. Dit geeft verdere zekerheid 
dat het werk echt is en dat het met het record dat op de blockchain opgeslagen is 
correleert. Voor werken onder de $ 50.000 kan een verificatie door de koper en de 
verkoper voor een vergoeding worden aangevraagd, maar de standaardoptie is een 
combinatie van fotografie met hoge resolutie en RFID-tagging. Op het moment van 
verificatie neemt de authenticator een hoge resolutie foto die naar het ArtPro-
platform word geüpload. Patroonherkenningssoftware analyseert de kleur-, verloop- 
en penseelstreekcomponenten, hasht deze gegevens en slaat deze op in de 
blockchain. De opname van een RFID-tag, die naar het oordeel van de maker of 
verkoper in het frame van compatibele kunstwerken wordt ingesloten, zorgt ervoor 
dat ERC721-tokengegevens te allen tijde fysiek bij de kunstwerken blijven. 

Het Kunstwerk wordt door de 
geverifieerde kunstenaar geüpload 

en het herkomstrapport wordt 
aangemaakt 

Indien de kunstenaar niet 
geverifieerd is, kan de eigenaar 

ervoor kiezen om het 
kunstwerk met behulp van een 

van de authenticators op het 
platform te authenticeren 

Het Authentieke 
kunstwerk wordt 
verkocht 

De nieuwe eigenaar kan het 
werk via re-authenticatie of 
met behulp van een RFID-tag 
voor beeldherkenning/
fraudebestendigheid verifiëren. 
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Herkomstrapporten
Via het ArtPro-platform kunnen kunstenaars en galerijen herkomstcertificaten die 
van de eigenaar en de datum van de creatie van een kunstwerk getuigen, verkrijgen 
en registreren. Er is geen verplichting voor deze werken om op het platform te koop 
aangeboden te worden, hoewel kunstenaars aangemoedigd worden om dit te doen. 
In het geval dat een stuk privé buiten het ArtPro-platform om wordt verkocht, kan de 
verkoper het certificaat bijwerken en de titel naar de nieuwe eigenaar overdragen. 

Het ArtPro-platform gebruikt de ERC721 niet-vervangbare token (NFT) standaard om 
een unieke identiteit aan elk kunstwerk toe te kennen. Dit maakt het mogelijk om zijn 
afstamming, met behoud van de anonimiteit van de eigenaar op te sporen en over te 
dragen. Elke ERC721-token fungeert als een abstractie van de kunst, waarbij de huidige 
eigenaar aan de token wordt gekoppeld. De metagegevens van de token bevatten een 
hash van de transactiegeschiedenis. Telkens wanneer een verkoop of transactie plaats-
vindt, wordt het laatste bloknummer, samen met een stuk gegevens dat aan de kunst 
gekoppeld is, opnieuw gehashed en opgeslagen en worden de metadata van de token 
bijgewerkt. Op deze manier wordt de beweging van kunst binnen het ArtPro-systeem 
onveranderlijk  op de blockchain opgeslagen en de authenticiteit van elke transactie kan 
worden bewezen door deze  aan het overeenkomstige Ethereum-blok te koppelen. 

1
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De ArtPro dApp

ArtPro Reports is de eerste dApp die op het ArtPro-platform wordt gebouwd. Het 
bevat een volledige map met elk kunstwerk dat door ArtPro is geïnventariseerd, 
compleet met het bijbehorende herkomstrapport. Gebruikers kunnen door de 
selectie van kunstwerken bladeren, die op basis van artiest, genre, datum, prijs en 
andere statistieken zullen worden gecategoriseerd. 

Gebruikers die in een bepaald kunstwerk geïnteresseerd zijn hebben de mogelijkheid 
om met behulp van APT tokens een herkomstrapport te kopen voordat ze het in de app 
bekijken en opslaan. Rapporten werken op dezelfde manier als een HPI-controle van 
een voertuig en bieden inzicht in de geschiedenis van een kunstwerk en bevestigen de 
authenticiteit ervan. App-gebruikers kunnen zoekopdrachten en kunstwerken in hun 
favorieten opslaan en push-meldingen voor artiesten, kunstwerken en verzamelingen 
die ze volgen inschakelen. 

Er is ook de mogelijkheid om in de app kunst te kopen, waarbij het stuk met behulp 
van APT-tokens gereserveerd kan worden. Het kunstwerk wordt vervolgens via een 
smart contract vergrendeld en de koper krijgt een vaste hoeveelheid tijd om de 
transactie te voltooien, in de app of op een desktop en betaalt het resterende saldo 
in APT, crypto of fiat-valuta. 

In het geval dat de potentiële koper de aankoop annuleert, retourneert het smart 
contract hun tokens minus een platformvergoeding van 1%. Om misbruik te 
voorkomen, wordt de platformvergoeding voor elke extra reservering en annulering 
die binnen een kalendermaand wordt gedaan, tot een maximum van drie maal, 
verhoogd. Daarna kan de koper tot het begin van de volgende maand geen 
kunstwerken met behulp van de app reserveren. Het profiel van elke gebruiker 
registreert zijn activiteitsniveau, het aantal gemaakte aankopen en het aantal 
annuleringen. Actieve en positief geëngageerde gebruikers zullen met lagere kosten 
en andere stimulansen worden beloond. 
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Aangevulde Realiteit
Een update van de ArtPro Reports dApp zal Aangevulde Realiteit (AR) geïmplementeerd 
zien. Dit geeft galerijen en particuliere kopers de mogelijkheid om kunstvoorwerpen 
vooraf te bezichtigen en ze "in situ" te bekijken. Door een smartphone rond een galerij 
of woonruimte te verplaatsen, is het mogelijk om een voorbeeld van een kunstwerk te 
bekijken en te bepalen of deze met de sfeer in de ruimte en de werken die er naast 
worden geplaatst, overeenkomt. 
Het gebruik van AR, om een realistische weergave van kunst in een 3D-ruimte te 
bieden, zal helpen om meer verkopen te genereren en zal enkele van de problemen 
die met het online kopen van kunst gepaard gaan wegnemen. Het geeft de app ook 
gebruiksmogelijkheden in de echte wereld, waardoor het veel meer is dan alleen een 
hulpmiddel om kunstwerken passief te doorzoeken. 

Het ArtPro Fonds

Een van de manieren waarop ArtPro kunst voor verzamelaars toegankelijker maakt, 
is via een investeringsfonds. Dit stelt individuen in staat om meer over kunst als een 
beleggingsmanier te leren en om een portfolio te verwerven dat uit door het ArtPro-
team geselecteerde kunstwerken bestaat. Aanvankelijk zal het fonds met drie porte-
feuilles om uit te kiezen starten, die elk op basis van een bepaalde kunststijl worden 
vervaardigd en vergezeld gaan van een risicoprofiel op basis van de kunstenaars en 
de werken die worden gebruikt. 

In tegenstelling tot traditionele kunstfondsen, die een lange vergrendelperiode en een 
hoog minimaal uitgavebedrag hebben, kunt u voor slechts $ 1.000 lis van het ArtPro-
fonds worden. Leden hebben de mogelijkheid om hun posities op elk moment te 
liquideren, maar worden gestimuleerd om hun portfolio te behouden en het te laten 
groeien. De vereffening in het eerste jaar kost 7%, en er geldt een vermindering van 
1% per jaar voor elk van de volgende drie jaar. 

ArtPro heeft aanvankelijk $ 4,2 miljoen toegewezen voor de oprichting en het 
onderhoud van het fonds. Alle werken worden geïnventariseerd, gecertificeerd en 
in de veilige kluis van ArtPro waar ze volledig verzekerd zijn, opgeslagen. Elke 
portefeuille wordt twee keer per jaar onafhankelijk door externe kunstexperts 
beoordeeld om een eerlijke en juiste waardering te bepalen. 
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Hierbij wordt rekening gehouden met factoren zoals de prijs die andere werken van dezelf-
de kunstenaars recentelijk hebben opgehaald, de verkoop in galerijen waar de kunstenaars 
hebben geëxposeerd, hun mediaprofiel en de algemene kijk op de kunstmarkt.

Het ArtPro-team kan de samenstelling van zijn portfolio's in overleg met de gemeen-
schap aanpassen om hun waarde en aantrekkingskracht te maximaliseren. Portfolio-
leden met een saldo van meer dan 1.000 APT hebben het recht om over voorgestelde 
aanpassingen te stemmen en om hun zegje te doen over welke werken worden gekocht 
of verkocht. Leden kunnen hun portfolio binnen de ArtPro dApp bekijken en aanpassen 
en toegang tot een nieuwsoverzicht met informatie over aanbevolen artiesten en edu-
catieve bronnen die betrekking op de wereld van kunstinvesteringen hebben, krijgen. 
De toewijzing voor elke portefeuille zal overeenkomstig met zijn totale waardering 
worden afgerond. In het geval dat de eerste drie portfolio's van ArtPro uitverkocht 
raken, kunnen er extra portefeuilles worden gemaakt om aan de vraag te voldoen.

Hoe functioneert het:

Bij de start van het fonds, zal een gemeenschapsstemming APT-tokeneigenaren een 
stem over de vorming ervan geven. Door een door de gemeenschap geleid besluit tot 
samenwerking met APT-eigenaren te initiëren, kunnen ze bepalen hoe het fonds op 
de markt als onderdeel van het ArtPro-ecosysteem wordt geïntroduceerd.

Gemeenschapsleden krijgen de volgende opties aangeboden:

Optie 1: Met de oprichting van het fonds kunnen klanten met behulp van fiat of APT 
'aankopen doen'. De token-reserve die van de copenbare verkoop wordt gehouden, 
wordt tot dit moment in een smart contract vergrendeld. Het minimale investerings-
niveau voor het fonds is $ 5.000, of $ 1.000 voor klanten die in APT betalen. De 
gereserveerde tokens worden via een smart contract als ruilmiddel voor alle fiat-
betalingen gebruikt.

Optie 2: Hier wordt een secundaire token die de ArtPro Fund-token (APFT) wordt 
genoemd gemaakt. De aankoop ervan geeft u toegang tot het beleggingsfonds en, 
net als bij de eerste optie, kunnen aankopen in APT voor een lagere minimale 
investeringsdrempel in aanmerking komen. De prijs van 1 APFT zal op $ 1.000 
worden vastgesteld en de token zal tot 2016 niet op beurzen worden genoteerd. Op 
het moment van notering zal de representatieve waarde van elk fonds worden 
berekend en de prijs van de APFT worden vastgesteld. Beleggers zouden op dit 
moment hun bezit in APFT kunnen liquideren. Als u terug naar APT omwisseld, zullen 
de administratiekosten lager zijn dan wanneer u fiat gebruikt. 
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Type Fondsen

Beheerde Fondsen: Hier wordt een verzameling werken door het interne team van 
kunstexperts van ArtPro geselecteerd. Het portfolio bevat werken van zowel 
opkomende als gevestigde kunstenaars, die alle op de ArtPro blockchain worden 
opgenomen. De informatie omvat historische verkoopprijzen en -datums voor 
volledige transparantie. Het fonds zal een bezitsperiode van 10 jaar vereisen, met 
opties om voor een vergoeding te liquideren of wanneer de APFT op de beurs wordt 
genoteerd (afhankelijk van hoe de gemeenschap hierover stemt). 

Zelfbestuurd Platform: Het zelf beheerde platform geeft ervaren beleggers de 
mogelijkheid om fractioneel eigendom van beursgenoteerde werken voor hun eigen 
portefeuille te kopen. De beschikbare werken worden opnieuw op de ArtPro 
blockchain opgenomen en zorgvuldig door ons eigen team van kunstdeskundigen 
geselecteerd. Er is geen minimale bezitperiode en verzamelaars en beleggers kunnen 
hun aandelen dagelijks verhandelen.
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Het Tokengebruik
De ArtPro-token (APT) is een ERC20-token dat op het Ethereum-netwerk zal 
functioneren. Het Ethereum netwerk werd gekozen vanwege het sterke ecosysteem 
van ontwikkelaars en ondersteunde producten, waaronder compatibele portefeuilles 
en beurzen. De APT-token zal een reeks functies binnen het ArtPro-platform en 
verschillende dApp's die op het open-sourceprotocol zijn gebouwd, uitvoeren. 

Als multifunctionele gebruikstoken zal APT als betaling voor diensten, waaronder de 
aankoop van kunstwerken, het verzamelen van herkomstrapporten en als een 
beloningsmechanisme om ontwikkelaars, kunstgalerijen en kunstenaars te 
stimuleren lid van het ArtPro-ecosysteem te worden, worden gebruikt. Naarmate het 
platform evolueert, zal het aantal gebruiksvoorbeelden voor APT toenemen. 

De ArtPro token zal de volgende functies uitvoeren:

Betaling: APT kan in binnenlandse en internationale verkopen worden gebruikt om 
de kloof tussen koper en verkoper te overbruggen, waardoor transacties kosten-
effectiever en veiliger worden. Kunstenaars kunnen hun werk rechtstreeks aan hun 
beoogde publiek verkopen, waardoor normale noteringskosten van maximaal 50% 
worden geëlimineerd, met een escrow-systeem dat wordt gebruikt om tokens te 
vergrendelen totdat de koper de ontvangst van het kunstwerk bevestigt. 

Wanneer u kunstwerken van een door ArtPro geaccrediteerde kunstenaar voor 
beleggingsdoeleinden aanschaft, worden de tokens onmiddellijk aan de verkoper 
overgedragen en krijgt de koper een kwitantie, dat door een smart contract bij het 
scannen van een QR-code gegenereerd wordt, om te bevestigen dat het artikel 
geïnventariseerd en in een veilige kluis opgeslagen is. Het is mogelijk in APT voor de 
opslagkosten te betalen. 
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Kopers en verkopers die ervoor kiezen om transacties met APT uit te voeren, 
ontvangen tijdens de eerste drie jaar van het platform een korting van 2%, ten 
opzichte van 4% voor transacties die met andere cryptovaluta's of fiat-valuta zijn 
gemaakt. Daarna worden de kosten tot 3% voor APT-betalingen en 5% voor alle 
andere betaalmethoden verhoogd. Voor artikelen met een prijs hoger dan
5.000 dollar, kan APT worden gebruikt om de aanbetaling te betalen die nodig is om 
de illustratie te beveiligen, waarna het resterende saldo in APT, andere cryptovaluta 
of fiat-valuta te betalen is. In dergelijke gevallen wordt de platformvergoeding 
forfaitair op 3%, of 2% voor betalingen die volledig in APT zijn gedaan, vastgesteld. 

Opslag: APT-tokeneigenaren krijgen de optie om beveiligde opslag voor de 
bewaring van hun eigen kunstcollectie tegen een gereduceerd tarief aan te 
schaffen, of om voor de opslag van kunstwerken die ze via het ArtPro-platform 
gekocht hebben, te betalen. 

Verificatie: Verkopers, oftewel kunstenaars en galerieën, moeten bij het registreren 
bij ArtPro een kleine hoeveelheid APT als onderdeel van het verificatieproces 
verzenden. Deze transactie heeft een nominale waarde, maar zal worden gebruikt 
om het portefeuilleadres van de verkoper voor veiligheidsdoeleinden voor de 
toewijzing van ERC721-tokens voor elk afzonderlijk kunstwerk, te verifiërenen. 

Authenticatie: Gebruikers kunnen voor authenticatie voor het voltooien van KYC 
met APT betalen. 

STAP 1

Kopers zoeken naar 
beschikbare werken op het 

platform. Ze gebruiken filters 
om de zoektocht te verkleinen, 

er is de optie om enkel de 
werken van geverifieerde 

verkopers te bekijken.

STAP 5

Er wordt door beide partijen 
feedback voor het 
reputatiesysteem 

achtergelaten en ArtPro 
verkrijgt een kleine 

commissie op de verkoop.

STAP 2

Wanneer ze een werk 
hebben gekozen, word het 

herkomstrapport 
gedownload met behulp van 
de APT token. Wanneer de 

koper tevreden is kan hij het 
werk aan zijn winkelwagen 

toevoegen.

STAP 3

De betaling gebeurt met APT. 
Zodra de checkout voltooid is, 
wordt de token in het smart 
contract vergrendeld. Als de 

verkoper geverifieerd is, 
wordt de APT token direct 

vrijgegeven.

STAP 4

Zodra het kunstwerk 
succesvol bezorgd is of in een 

veilige kluis is 
geïnventariseerd, wordt de 
betaling aan de verkoper 

vrijgegeven.
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Stimulering: ArtPro behoudt een deel van de tokens als reserve. Deze zullen 
worden gebruikt om de ontwikkeling van dApps door externe ontwikkelaars te 
stimuleren en om galerijen en opkomende artiesten van bijzondere verdienste te 
verwerven wiens werk op het platform zal worden vermeld. 

Reputatie: ArtPro zal een reputatiesysteem gebruiken waarin kunstenaars, 
galerijen en curatoren worden aangemoedigd tokens voor een periode te 
vergrendelen om betrouwbaarheid aan te tonen. Omdat de tokens zijn gebruikt 
om goed gedrag te stimuleren, kunnen ze later worden ingewisseld, waarbij de 
reputatie van de gebruiker op basis van het aantal tokens dat ze hebben 
vergrendeld en de periode waarvoor ze zijn geblokkeerd, wordt verhoogd. 

Promotie: Kunstenaars en galerijen kunnen APT gebruiken om gesponsorde ver-
meldingen en advertenties op het ArtPro-platform te kopen. De geselecteerde 
werken zullen prominent op de ArtPro-website en app voor de geselecteerde 
categorieën aanwezig zijn, waardoor hun wereldwijde zichtbaarheid wordt vergroot. 

Lidmaatschap: Gebruikers die APT-tokens voor een vooraf bepaalde periode 
vergrendelen, hebben recht op een van de drie lidmaatschapsniveau, namelijk 
Silver (1.000 APT), Gold (5.000 APT) en Platinum (10.000 APT). Tokens die ten 
minste drie maanden vergrendeld zijn, hebben recht op een lidmaatschapsniveau 
dat evenredig is aan de inzet voor de duur van die periode. Bevoegdheden zijn 
onder meer een verbeterde reputatie, een lidmaatschapsprofielbadge en een 
verlaging van de kosten voor alle diensten. Kunstenaars die voor het ArtPro-
lidmaatschap kiezen zullen hun werk prominent op de site hebben staan, en alle 
leden zullen recht op verschillende voordelen hebben, waaronder een exclusieve 
uitnodiging voor de opening van alle ArtPro-tentoonstellingen en -evenementen.  

 

Aangevulde Realiteit: Tokeneigenaren die minimaal 300 APT hebben, kunnen de 
AR-functie in de ArtPro dApp gebruiken om kunstwerken die ze overwegen te ver-
werven 'te proberen voordat ze ze kopen'. Als deze tokens worden vergrendeld, 
worden gebruikers gestimuleerd om bij het ArtPro-ecosysteem betrokken te blijven 
en er regelmatig toegang tot te hebben. Gebruikers met een saldo van minder dan 
300 APT zullen voor een nominale som van 20 APT toegang tot de AR-functie 
hebben, waardoor ze er een maand onbeperkt gebruik van kunnen maken. 

Herverkoop: ArtPro introduceert een secundaire markt voor geverifieerde kopers die 
werken die zij op het platform hebben gekocht willen doorverkopen. Er moet een 
gedeelte van de APT worden ingezet om de verkoop uit te voeren. Zodra de koper de 
ontvangst van het kunstwerk heeft bevestigd, worden de in gebruik genomen tokens 
via een smart contract vrijgegeven en naar de verkoper teruggestuurd. 
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De Tokentoewijzing

De ArtPro-token (APT) is een ERC20-gebruikstoken, deelbaar tot zes cijfers achter de 
komma, die als ruilmiddel binnen het ArtPro-netwerk fungeert. Er worden 500 
miljoen tokens vervaardigd, waarvan 50% voor openbare verkoop beschikbaar zal 
zijn. Alle onverkochte tokens worden vernietigd.

Om de ontwikkeling van het ArtPro-platform te financieren en om een diverse en 
gedistribueerde gemeenschap te creëren, wordt er een tokenverkoop in twee fasen 
georganiseerd, met een voorverkoop die in Q3 van 2018 begint en door een 
openbare verkoop vier weken later gevolgt word.

De APT tokens worden als volgt verdeeld:

De ArtPro-token (APT) is een ERC20-gebruikstoken, deelbaar tot zes cijfers achter de 
komma, die als ruilmiddel binnen het ArtPro-netwerk fungeert. Er worden 500 
miljoen tokens vervaardigd, waarvan 50% voor openbare verkoop beschikbaar zal 
zijn. Alle onverkochte tokens worden vernietigd.

Om de ontwikkeling van het ArtPro-platform te financieren en om een diverse en 
gedistribueerde gemeenschap te creëren, wordt er een tokenverkoop in twee fasen 
georganiseerd, met een voorverkoop die in Q3 van 2018 begint en door een 
openbare verkoop vier weken later gevolgt word.

Tokennaam
Tokentype + doel

APT
ERC20, gebruikstoken

Het totaal aantal tokens 
Niet-verkochte tokens
De verkoopprijs
De voorverkoopprijs

500,000,000 
Vernietigd
$0.15
$0.1

Geaccepteerde valuta 
Soft/Hard cap 
Vergrendeling voor het Team
Vergrendeling voor Adviseurs

ETH
$5m/$20m
Per zes maanden, Vesting voor 2 jaar 
Per drie maanden, Vesting voor 6 maanden
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De APT tokens worden als volgt verdeeld:

Om aan de ArtPro tokenverkoop te kunnen deelnemen, moeten de 
deelnemers de whitelist-registratie voltooien. De minimale contributie 
voor onze voorverkoop bedraagt 5 Eth. 

Aan vroege supporters 
verdeelt via de voorverkoop

35%
15%
Verdeelt via de 
openbare verkoop

17%
Voor het ArtPro Investeringfonds 
als Reserve achtergehouden10%

Gebruikt voor de stimulering 
van ontwikkelaars en 
opkomende artiesten

3%
Gereserveerd voor 
de airdrop en de bug 
bounty 

Gereserveerd voor de 
oprichters en de adviseurs
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De Fondsentoewijzing

Back End Ontwikkeling

Totaal in USD 'K  

Gebruikersinterface Ontwikkeling

dApp Ontwikkeling

VR Ontwikkeling en Onderhoud

Het Juridische Team 2,500,000

Marketing en PR

Sponsoring

Zakelijke Reizen

Kosten voor de Bedrijfsontwikkeling

Kantoorkosten

Materiaal en andere Kapitaalkosten

Boekhouding & omzetskosten

Bedrijfsuitgaven

Reserve voor onvoorziene uitgaven

Salarissen met inbegrip van de oprichters, het 
management, het verkoopsteam, HR en het bedrijfs-
ontwikkelingsteam

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5

700 700 700 700 700

200 175 175 150 150

50 50 40 30 30

125 125 125 125 125

350 375 375 400 400

75 80 90 90 90

25 25 25 30 30

725 800 884 966 1,027

200 200 200 200 200

300 325 350 350 350

25 25 30 40 50

38 43 48 53 58

25 25 35 35 45

50 50 75 100 100

Hoewel het ArtPro-team er alle vertrouwen in heeft dat het zijn maximale finan-
ciering kan behalen, waardoor het platform en het ondersteunende ecosysteem 
volledig en in de kortst mogelijke tijd kunnen worden opgebouwd, zijn er noodplannen 
om de levensvatbaarheid van het project, ongeacht de uitkomst, te garanderen. 

Op voorwaarde dat het minimale financieringsdoel wordt bereikt, zullen alle mijl-
palen op de roadmap, met uitzondering van het ArtPro Investeringsfonds, worden 
voltooid. In het geval dat het maximale financieringsdoel niet wordt bereikt, zullen 
de uitgaven voor marketing, teamuitbreiding en platformontwikkeling dien-
overeenkomstig worden aangepast. Het ArtPro-team zet zich volledig in voor het 
creëren van het best mogelijke platform voor de gemeenschap. 
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De Roadmap

JULI 2017 FEBRUARI 2018 Q3 2018 Q2 2019 Q2 2020

OKTOBER 2017 MEI 2018 Q1 2019 Q4 2019 Q1 2021

Fundamenten 
voor het kernteam 

Openbare vrijgave van 
de ArtPro website en 

whitepaper

Beta uitgave van 
  de MVP

Introductie van AR 
op het platform

Vrijgave van de ArtPro 
verzamelerspublicatie 

op kwartaalbasis

Q4 2021

Inceptie van het 
ArtPro platform

Officiele registratie 
van de entiteit in de 
VK: ArtPro Platform 

LTD

Voorverkoop – ICO 
Algemene verkoop

Vrijgave van de MVP 
met partner 
gallerijen en 
kunstenaars

De eerste ArtPro 
kuntstentoonstelling 

in Londen

Vrijgave van het 
ArtPro 

Investeringsfonds
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Analyse van de Concurrenten
Als een veelzijdig platform overlapt het ArtPro-platform een aantal bestaande en 
toekomstige diensten, zowel offline als online. Directe concurrenten zijn veilinghuizen 
en kunstgalerijen, en een van onze grootste uitdagingen is om kunstenaars en kopers 
ervan te overtuigen om van deze traditionele kanalen naar de ArtPro-marktplaats te 
migreren om van de vele voordelen die ermee gepaard gaan te genieten. 

Binnen de blockchain-ruimte zijn er twee opkomende op kunst gebaseerde 
projecten van belang: Maecenas en Codex. Het ArtPro-team beschouwt zichzelf niet 
als een directe concurrent van deze platforms en verwelkomt hun aanwezigheid in 
deze opkomende sector. Ze zijn in het belang van transparantie in deze analyse 
opgenomen en om aan te tonen dat we onze positie op de markt begrijpen

Veilinghuizen (Sotheby’s, Christie’s enz.): Hoewel ze reeds met een eeuwenlange 
reputatie vertrouwd zijn, zijn veilinghuizen berucht om de hoogste vergoedingen in 
de industrie in rekening brengen. Ze maken gebruik van een afgezonderd systeem 
dat zelfs de meest conservatieve waarnemers als anachronistisch zouden 
beschouwen. Meestal worden er Tv-monitoren gebruikt om biedingen bij te houden, 
en deze vestigingen zijn voornamelijk voor de verkoop van premium geprijsde 
kunstwerken bedoeld. Ze zijn niet geschikt voor aankopen onder $ XX en zijn niet 
bedoeld om opkomende kunstenaars te ondersteunen. 

Kunstgallerijen: Hoewel kunstgalerieën niet zo flagrant zijn als veilinghuizen, heffen 
ze nog steeds aanzienlijke kosten, die zowel kunstenaars als kopers benadelen. De 
verkopen worden hoofdzakelijk ter plaatse uitgevoerd, met beperkte tot geen online 
functionaliteit, behalve de mogelijkheid om door een beperkte selectie van kunst te 
bladeren. Galerijen zijn alleen geschikt voor gelokaliseerde verkopen voor kopers die 
fysiek kunst willen aanschaffen. Als gevolg hiervan is dit model niet geschikt voor 
beleggers die niet de verantwoordelijkheid hebben om voor bewaring 
verantwoordelijk te zijn.

Kunstfondsen: Kunstfondsen zijn ideaal voor personen die alleen stukken als 
belegging willen aanschaffen. Deze fondsen vereisen doorgaans een minimum van 
$ 500.000 om deel te nemen en hebben een lange vergrendelperiode, wat hen 
uiterst illiquide en onmogelijk voor kleinere beleggers maakt. De vergoedingen die 
door deze fondsen worden geïnd, zijn extreem hoog en het is vrijwel onmogelijk 
om in minder dan vijf jaar over een uitstapstrategie te onderhandelen zonder dat 
dit tot een strafrechtelijke aanklacht leidt. 
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Op Blockchain gebaseerde Marktplaatsen voor Kunst: Platforms zoals Codex en 
tevens Maecenas, waarmee het een samenwerkingsverband is aangegaan, 
helpen de kunstmarkt naar een eerlijker en transparanter model over te gaan, 
terwijl ze van de attributen die blockchain biedt profiteren. Beide platforms 
zullen, wanneer ze volledig operationeel zijn, herkomst als een dienst leveren, 
maar verschillen in de meeste andere opzichten van ArtPro. 

Codex

Codex maakt een gedecentraliseerd register voor kunst en verzamelobjecten zoals 
antieke auto's en sieraden. Net als ArtPro probeert Codex het herkomstprobleem op 
te lossen door de identiteit, het eigendoms- en verificatiedocument van een kunst-
werk op de blockchain te registreren, terwijl de identiteit van de eigenaar geheim blijft 
- een belangrijk probleem voor grote, rijke verzamelaars. In tegenstelling tot ArtPro 
richt Codex zich rechtstreeks op veilinghuizen in plaats van op eigenaars en kopers

De eerste app die op het Codex-protocol is gebouwd is Biddable, een app waarmee 
eigenaren van cryptovaluta in veilingen kunnen bieden. Om te voorkomen dat eige-
naren van biedingen afzien waardoor veilinghuizen aanzienlijke inkomsten verliezen 
(een probleem dat veilinghuizen momenteel oplossen door bieders uitgebreide finan-
ciële informatie te verstrekken en maar liefst 20% van de nieuwe aanvragers af te 
wijzen), zal Codex eenvoudigweg een aanbetaling in een smart escrow-contract aan-
vragen. Codex heeft samenwerkingsverbanden met een consortium van toonaange-
vende online marktplaatsen, waaronder LiveAuctioneers.com en AuctionMobility.com, 
evenals traditionele veilinghuizen, gesloten. 

Verisart

Verisart maakt, net als Codex, een gedecentraliseerd register voor kunst en verzamel-
objecten, op basis van op blockchain gebaseerde herkomst en is tevens op veiling-
huizen en kunstgalerijen gericht. Verisart heeft met Ahmed Elgammal, een professor in 
de informatica aan de Rutgers University, aan de ontwikkeling van beeldherkennings-
technologie gewerkt om een "beeldhash" van het kunstwerk aan het authenticatie-
certificaat toe te voegen, waardoor eenvoudige digitale verificatie mogelijk is. 

Verisart lanceert nu de "P8PPass", ontwikkeld in samenwerking met Paddle8, om 
blockchain-certificering en authenticatiediensten naar de veilingmarkt te brengen en 
Verisart heeft ook met ArtSystems samengewerkt om blockchain-certificering naar 
toonaangevende galerijen over de hele wereld te brengen. Verisart heeft in samen-
werking met DACS ook een kenmerk voor bronzen sculptuur met de naam Bronzechain 
uitgebracht, dat het gebruik van een stempel met de blockchain van Verisart 
combineert. 
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Maecenas

Maecenas richt zich op de kunstinvesteringsmarkt en creëert een kunstregistratie- en 
handelsplatform om kunst in wezen te tokeniseren, waardoor gebruikers in aandelen 
van schone kunsten kunnen investeren, vergelijkbaar met de manier waarop aan-
delen van een bedrijf vandaag worden verhandeld. Maecenas belooft meerdere 
meesterwerken van meerdere miljoenen dollars op zijn platform te hebben en zal ook 
zijn eigen Freeport-kunstkluizen opzetten om de werken op te nemen die op de beurs 
worden vermeld. In feite creëert Maecenas een termijnmarkt voor kunstwerken 
waarin beleggers over de toekomstige waarde van een Jeff Koons of een Gerhard 
Richter kunnen speculeren door blockchain-herkomstcertificaten te verhandelen 
zonder ooit de fysiek eigendom van het kunstwerk te hebben. Maecenas is ook van 
plan om gebruikers financiële diensten, zoals leningen, met behulp van de 
kunstwerken die zij bezitten als onderpand, aan te bieden. 

Arteia

Arteia richt zich primair op verzamelaars door een SaaS-oplossing voor verzamelaars/ 
kunstenaars te bouwen waarmee ze hun kunstwerken/verzamelingen kunnen cata-
logiseren, inventariseren en beheren. Het platform zal ook een herkomstoplossing, 
een peer-to-peer-overeenstemmingsdienst/marktplaats voor geauthenticeerde 
werken en een uitleenmarktplaats waar eigenaren van kunst hun geverifieerde 
kunstwerken voor tentoonstellingen of evenementen kunnen uitlenen, omvatten. 
Arteia zal ook een marktplaats hebben die gebruikers met verschillende dienst-
verleners op de kunstmarkt, zoals aanbieders van verzekeringen, transport, opslag, 
bewaring en authenticatie, verbindt.

Samenvatting

Hoewel er belangrijke verschillen tussen de hierboven geïdentificeerde concur-
renten zijn, bieden ze alle herkomstoplossingen en proberen ze een gedecentra-
liseerd, online grootboek van geauthenticeerde kunst op te bouwen. Het belang-
rijkste verschil tussen deze entiteiten is de bedrijfsontwikkelingsstrategie die zij 
hebben gekozen om hun markt op te bouwen: Verisart en Codex richten zich op 
veilinghuizen/galerieën, Arteia richt zich op verzamelaars en Maecenas richt zich op 
de kunstinvesteringsmarkt. 

ArtPro erkent en respecteert wat deze projecten doen om kunst te tokeniseren, 
maar is van plan deze uitdaging vanuit een ander perspectief te benaderen. Een 
perspectief dat gericht is op het verbinden van kunstenaars en kopers. De ArtPro-
markt zal vanwege de volgende factoren van zijn concurrenten verschillen: 
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     ArtPro richt zich op een eerste P2P-doelmarkt van kunstenaars en kopers
     ArtPro streeft ernaar de kunst te democratiseren door de toetredings-
drempels voor kunstenaars en verzamelaars te verlagen 
     Door de creatie van een gevarieerde en goed gevulde online marktplaats, met kunst 
voor verschillende prijzen, plus het gebruik van hulpmiddelen zoals Aangevulde 
Realiteit, voegt ArtPro gebruik voor in de echte wereld toe, waardoor het voor het 
publiek gemakkelijker wordt om de beslissing te nemen om kunstwerken die in hun 
huis kunnen worden opgehangen en die elke dag worden gewaardeerd, te verwerven
     ArtPro begeleidt opkomende verdienstelijke kunstenaars, waardoor het 
gemakkelijker wordt voor getalenteerde creatievelingen om ontdekt te worden, 
waardoor de volgende generatie kunstenaars wordt geprezen 
     Door het verstrekken van gedetailleerde rapporten en investeringsgidsen wil ArtPro 
nieuwkomers in de kunstwereld opleiden, hen in staat stellen geïnformeerde 
investeringsbeslissingen te nemen, waarbij het ArtPro Fonds dit verder faciliteert 
    ArtPro doet aantoonbaar meer om de kunstmarkt te desintermediëren dan welk 
ander platform dan ook, waarbij tussenpersonen daadwerkelijk  in overeenstemming 
met de geest van blockchaintechnologie worden verwijderd om kunstenaars en 
kopers te verbinden

Dankzij het voorgaande is de adresseerbare markt van ArtPro groter dan die van 
een andere oplossing, met inbegrip van kunstenaars in alle stadia van hun carrière 
en kopers, variërend van leden van het publiek met een losse belangstelling voor 
kunst tot doorgewinterde verzamelaars en investeerders. 
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De Marktstrategie
De marktstrategie van ArtPro zal zich op het aantrekken van belangrijke deelnemers uit 
zowel de aanbod- als de koopzijde van de markt richten. ArtPro richt zich niet alleen op 
kunstenaars, galerijen en verzamelaars van hedendaagse kunst, maar ook op kunste-
naarsgroepen, internationale merken die kunst in openbare ruimtes tentoonstellen en 
cryptovaluta-eigenaren die zich in beeldende kunst willen diversifiëren. Een combinatie 
van traditionele marketingstrategieën en directe outreach, waar nodig ondersteund 
met stimuleringsmaatregelen, zal ervoor zorgen dat de ArtPro-marktplaats grip krijgt en 
door meer acceptatie waarde voor alle belanghebbenden toevoegt.

Het ArtPro-platform is afhankelijk van de voortdurende toevoeging van nieuwe kunste-
naars en galerijen om ervoor te zorgen dat er voldoende afwisseling is om nieuwe 
kopers en verzamelaars aan te trekken. Daarom hebben we een vooruizichtsplan voor 
de ontwikkelings en het productbewustzijns opgesteld om de voortgaande groei van 
het ArtPro-platform mogelijk te maken. De aanvankelijke goedkeuringsstrategie van 
ArtPro maakt van online en offline technieken gebruik om zich op de volgende demo-
grafische gegevens te richten met het doel om  met meer dan duizend live kunstwerken 
voor beleggers om uit te kiezen op het platform te starten. Tot op heden heeft ArtPro al 
meer dan 50 kunstenaars en verzamelaars in dienst die het platform zullen gebruiken.

Affiniteitsgroepen

Professionele verenigingen zorgen voor toegevoegde waarde voor hun leden. Het 
ArtPro-platform biedt kunstenaars de mogelijkheid om hun werk op een 
onveranderlijk grootboek te beschermen, zodat hun werk jarenlang controleerbaar 
blijft. De aanwezigheid van ons RFID-tagging-systeem om ervoor te zorgen dat het 
nalatenschap wordt beschermd, verkleint de kans dat hun werken vervalst worden 
aanzienlijk. ArtPro biedt kunstenaars via partnerprogramma's met een aantal 
erkende professionele instanties een stimulans om het platform te gebruiken. 

Kunstenaars

Het is noodzakelijk voor ArtPro om zijn doel om verifieerbare kunst bij de massa te 
brengen te bereiken, dat er een groot en divers volume aan werken wordt vermeld. 
ArtPro wil werken van abstracte tot fijne kunst tonen die verzamelaars en investeer-
ders aanspreken. Ons team voor bedrijfsontwikkeling zal contact met gevestigde en 
opkomende kunstenaars opnemen om hen kennis met het ArtPro-platform te laten 
maken. Stimulansen voor beginnende kunstenaars omvatten onder andere lagere 
prijzen, aanbevolen aanbiedingen en promotie van hun werk voor de ArtPro-
gemeenschap. Tokens die voor het fonds voor de stimulering van kunstenaars 
gereserveerd zijn, zullen ook naar goeddunken van het ArtPro-team aan kunstenaars 
van verdienste worden toegewezen.
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Kunstbeurzen

ArtPro gaat samenwerkingsverbanden met belangrijke kunstexposities en evene-
menten aan. Deze omvatten onder meer Art Basel Miami, Frieze, Monika, de Other 
Art Fair, Talented Art Fair en de Affordable Art Fair. Deze initiatieven variëren van 
gesponsorde reclame en productplaatsing tot het op deze evenementen exposeren 
van het werk van ArtPro-kunstenaars. 

Hotel- en Restaurantketens 

Het is een gangbare praktijk voor bedrijven om met kunstplatforms samen te werken 
om een doorlopend aanbod van kunstwerken bij het publiek te waarborgen. Deze 
weergaven zijn vaak in de gemeenschappelijke ruimtes van hotels en restaurants te 
zien. De Cosmopolitan in Las Vegas, bijvoorbeeld, is een samenwerking met Artspace 
aangegaan om kunst voor haar uitzonderlijke suites aan te bieden. Alle tentoon-
gestelde stukken zijn te koop en worden regelmatig gerouleerd. ArtPro maakt gebruik 
van zijn contacten binnen de hotel- en restaurantsector om een vergelijkbare regeling 
op belangrijke locaties in grote internationale steden te treffen. Dit zal de bekendheid 
van de kunstenaars en de reputatie van het ArtPro-platform vergroten.

Cryptovaluta-eigenaren

Cryptovaluta-eigenaren zijn al met blockchain-technologie en gedecentraliseerde 
marktplaatsen bekend. Een aantal van hen, met name de vroege gebruikers, hebben 
toegang tot een aanzienlijk portfolio van digitale activa. De ArtPro-markt biedt deze 
personen een kans om hun vermogen te diversifiëren en, na de lancering van het 
ArtPro-fonds, de gedeeltelijke eigendom van verzamelbare kunstwerken te ver-
krijgen zonder de noodzaak deze fysiek te moeten bewaren en met het vermogen 
om hun positie op korte termijn te liquideren. 

Kunstverzamelaars

Kunstverzamelaars in bepaalde regio's, met name Azië, hebben moeite om aan 
overzeese veilingen deel te nemen. De ArtPro-markt overwint veel van de problemen 
die verband met de internationale aanschaf van kunst houden, waardoor iedereen, 
ongeacht waar deze persoon is gevestigd, met behulp van cryptovaluta hedendaagse 
kunst voor investeringen of verzameldoeleinden kan kopen. Het netwerk van 
contactpersonen van ArtPro, met inbegrip van adviseurs in belangrijke mondiale 
regio's, zal contact met particuliere verzamelaars opnemen en hen uitnodigen om 
aan het ArtPro-platform deel te nemen, met de hulp van onder meer stimulerings-
mechanismen met lagere vergoedingen en de diensten van een persoonlijke 
accountmanager. 
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Bestaande Kunstplatforms

ArtPro zal zich met gevestigde online platforms, waaronder veilinghuizen, gedecen-
traliseerde markten en opslagplaatsen voor digitale kunst bezighouden met het oog 
op het aangaan van samenwerkingsverbanden die wederzijdse voordelen bieden. 
Bestaande platforms zullen van de herkomstverslagen van ArtPro op basis van 
blockchain en van de groeiende gemeenschap van verzamelaars en investeerders 
gebruik kunnen maken. Door via API met het ArtPro-platform te integreren, kunnen 
kunstplatforms van derden ook herkomstrapporten voor hun kunstwerken 
verkrijgen. ArtPro maakt op zijn beurt gebruik van het netwerk van kunstenaars en 
kopers dat deze gevestigde platforms hebben opgebouwd. 
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Partners
Het ArtPro-platform wordt gelanceerd met de steun van een aantal partners die 
hebben toegezegd hun werken op het platform te exposeren en deel van de ArtPro-
familie uit te maken. Deze omvatten verschillende opkomende hedendaagse 
kunstenaars die hun werken internationaal hebben geëxposeerd en aanzienlijke 
belangstelling van de media en van verzamelaars hebben gekregen.
In de aanloop naar de openbare verkoop en in de nasleep, zal ArtPro bijkomende 
samenwerkingsverbanden met kunstenaars en galerieën waarmee het momenteel 
in onderhandeling is aankondigen. Tot op heden heeft ArtPro de volgende partners 
bevestigd: 

LA SALA KUNST EN DESIGN GALLERIJ 
YUCATAN, MEXICO

Een creatieve expositieruimte beheerd door Laura García en Alfredo 
Romero Santa Ana, gelegen in Centro Histórico, Mérida. La Sala biedt 
hedendaagse kunst voor nationale en internationale kunstenaars met 
een sterke afkomst. 

ALFREDO ROMERO 
KUNSTENAAR, YUCATAN MEXICO

La Sala's eigenaar en hoofdkunstenaar Alfredo Romero heeft meerdere 
onderscheidingen voor zijn schilderijen en kunstwerken ontvangen. De in 
Barcelona geboren kunstenaar, die interieurarchitectuur en kunst heeft 
gestudeerd, exposeerde in Spanje, Mexico en de VS, waar zijn door de 
wedstrijd gewonnen stuk "Representación empírica de un hecho 
existente" in Michigan te zien is. 

BENJAMIN PHILLIPS 
KUNSTENAAR, LONDON VK

Benjamin gebruikt canvas en houten panelen om op de straat 
geïnspireerde kunst te creëren die het vuil en verval van het stadsleven 
oproept. Zijn werk is door verzamelaars in de Verenigde Staten, Canada 
en Japan gekocht. De Londense kunstenaar werd door Saatchi Art Chief 
Curator Rebecca Wilson's als 'Must See' Artist 2017 benoemd.



35

ROBYN WARD 
KUNSTENAAR, LONDON VK

Robyn, een autodidact uit de straten van Belfast, begon zijn carrière 
met het maken van grootschalig werk op bruggen en braakliggende 
gebouwen. Hij gebruikt iconische stripfiguren om berichten over te 
brengen die door politiek, socio-economie en drugscultuur 
gemotiveerd zijn om de realiteit van 'duidelijk volwassen gevoelig-
heden' tegen de achtergrond van de graffiti waarvoor hij bekend 
staat te verankeren. Robyn heeft zich met zijn spontane sprookjes-
verhalen snel als een geestige genie in de hedendaagse kunstscene 
gevestigd. Nu woont hij tussen Londen en Los Angeles, en in 2018 
begon een wereldwijde tentoonstellingstour. 

PEDRO MARTIN ROJO 
KUNSTENAAR, ZWITSERLAND

Pedro werd in 1982 op Tenerife geboren, en groeide in Madrid op in 
een kunstminnend gezin omringd door twee kunstenaars; zijn vader 
Luis en zijn oom. Samen bezochten ze constant grote musea en dit had 
grote invloed op zijn liefde voor de hedendaagse kunst, vooral de 
popart. Het is zijn passie om de ziel door de uitdrukking van de ogen te 
vangen, en om de persoonlijkheid en het gevoel van het moment te 
vangen, want hij gelooft dat elk gezicht een verhaal achter zich heeft. En 
dat is de ware schoonheid ervan. Hij maakte werken in opdracht van 
bekende beroemdheden zoals Eddie Izzard en andere opmerkelijke 
persoonlijkheden. 
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Oliver heeft een uitgebreide verkoopsachtergrond in onroerend goed,  verzamelbare 
investeringen en kunst, en heeft sterke banden met kunstenaars, agenten en 
galerieën waar hij onder werkt opgebouwd. Hij wordt impliciet door zijn kopers 
vertrouwd en heeft zijn kennis van de industrie verder ontwikkeld door extra aan het 
Sotheby's Institute of Art in Londen te studeren. 

OLIVER HAMS
MEDE-OPRICHTER & CEO

Ashleigh heeft ervaring met het leiden van gevestigde bedrijven en het helpen van 
startups en heeft een schat aan praktische kennis in het proces opgebouwd. Haar 
fascinatie voor op blockchain gebaseerde oplossingen in de moderne wereld in 
combinatie met liefde voor de kunst wordt gebruikt om de toekomst van ArtPro vorm 
te geven. 

ASHLEIGH ULYSSES 
MEDE-OPRICHTER & COO

JERRY CHAI 
HOOFDONTWIKKELAAR

Een senior full-stack software-engineer met een uitgebreide achtergrond in JavaScript 
en Solidity-ontwikkeling. Jerry is ervaren in het beheren en implementeren van een 
groot aantal op Ethereum-gebaseerde blockchain-projecten, van ICO's tot de 
ontwikkeling van gedistribueerde Applicaties (dApp) en hij heeft een Bachelor Diploma 
in de Wetenschappen van de Universiteit van Californië, in San Diego.

Het Team

https://www.linkedin.com/in/oliver-hams
https://www.linkedin.com/in/ashleigh-ulysses-2708a8160/
https://www.linkedin.com/in/jerrychaitea/
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Ervaren Front-end ontwikkelaar met 5 jaar werkervaring bij IT-bedrijven en start-ups 
zoals FiveHeads, Appetite Soft, Data+Math, LeadLiason.

Bhagya is een jonge crypto enthusiast met een interesse om de gemeenschap te 
beheren. Hij heeft een succesvolle bounty campagne voor Morpheus Network en eByte 
met 10,000+ leden geleid. Hij heeft een handelsdiploma van een top Delhi universiteit.

ALEXEY LADUTSKA 
FRONT END ONTWIKKELAAR

Exceptionele specialist met een sterke achtergrond in UX/UI met een Bachelor diploma in 
Media en Communicatie. Hij werkte voor SelectStar, Evote, Strevus, Toptal.

NICK VYHOUSKI 
SENIOR UI/UX ONTWERPER

NIKHIL SETHI 
MARKETINGDIRECTEUR

Een ervaren marketeer met 6+ jaar ervaring in de reclame en gemeenschapsopbouw. 
Als Marketingleider helpte Nikhil Morpheus Network bij het verwerven van bijna $10 
miljoen in April 2018. Hij was geassocieerd met IBC Group en andere succesvolle 
tokenverkopen met inbegrip van Blockgrain, Pareto, Lamden, Globitex en Paragon, die 
$100m+ ophaalden.

BHAGYA SETHI
BOUNTY MANAGER

https://www.linkedin.com/in/sethinik/
https://www.linkedin.com/in/nick-vyhouski-97593619/
https://www.linkedin.com/in/ladutia/
https://www.linkedin.com/in/bhagya-sethi-265633166/
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NEHA RANA 
MARKETING & SMM, INDIA & VK

Neha heeft meer dan 6 jaar ervaring in de Sociale Media Marketing, SEO/SMO/SEM en 
crowdfunding. Ze maakte deel uit van het marketing team voor Coinlancer. GN Compass, 
Icerockmining en Clinicoin en Neha verheugd zich over het feit dat ze aan de voorhoede 
van de Engelstalige ArtPro gemeenschap staat.

Tot op heden heeft Bobby actief meer dan 10 ICO's geadviseerd, waarvan sommige nog in 
verschillende stadia van ontwikkeling zijn, hoewel zijn eerdere bijdragen succesvolle 
verkopen hebben gezien die hun minimale financieringsdoelen met gemak hebben 
gehaalt. Als ICO-adviseur concentreren de bijdragen van Bobby zich op technische, 
marketing- en bedrijfsontwikkeling. Hij assisteerde HireGo bij het ontwikkelen van hun 
gemeenschap van bijna 20.000 telegramgebruikers. Bobby kwam bij ArtPro toen het nog 
in de kinderschoenen stond en zijn bijdrage aan de opbouw van het team was onmetelijk.

BOBBY TOMKINS 
TECHNISCHE ADVISEUR

ANDREY ROMANOV 
MARKETING MANAGER RUSLAND & CIS

Andrey specialiseert zich voor de ontwikkeling en marketing voor de Russische gemeen-
schap. Zijn ervaring in bedrijfsmanagement is evident in zijn marketingaanpak, met sterke 
onderzoeks-, analyse- en strategievaardigheden. Hij is gepassioneerd om een reputatie 
hoog te houden en resultaten te bereiken. Andrey heeft 2 jaar ervaring in de ICO marketing 
en werkte met projecten zoals Dragonchain, Morpheus Network en ThinkCoin.

https://www.linkedin.com/in/neha-rana-shikha-dadhwal-203214b1/
https://www.linkedin.com/in/andrey-romanov-8b0a0189/
https://www.linkedin.com/in/bobby-tomkins-1861a615a/
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Met meer dan een decennium ervaring in alle aspecten van de digitale marketing, is de 
waarde die James aan een project toevoegt echt uniek. Zijn passie voor het inspireren van 
nieuwe technologie leidde hem in 2011 naar cryptovaluta en hij werd uiteindelijk mede-
oprichter bij Grow 360, een groep professionele blockchain-architecten en marketing-
medewerkers die in tokenverkopen en strategische samenwerkingsverbanden 
gespecialiseerd zijn. Hij is een bedrijfsmentor, een openbare spreker en een adviseur in 
de ruimte en heeft tot op heden met meer dan 10 succesvolle ICO's samengewerkt.

JAMES LONG 
MARKETING ADVISEUR

Na een succesvolle carriere als professionele pokerspeler, begon José Maria Macedo 
verschillende winstgevende bedrijven tijdens zijn universiteitsjaren, hij behaalde een 
succesvolle exit en won meerdere ondernemerschapsprijzen. In 2017, besloot José zijn 
vaardigheden te gebruiken om het transformatieve potentieel van de blockchain 
technologie te begrijpen. Hij is momenteel een schrijver bij FreeCodeCamp en een senior 
analist bij Amazix, de crypto-investeringsbank die met Bancor ($153 miljoen ICO), HDAC ($ 
258 miljoen ICO) en Bankex ($71 miljoen ICO) heeft gewerkt.

JOSE MARIA MACEDO 
BEDRIJFSONTWIKKELING ADVISEUR

Boris Otonicar heeft een Masters Diploma in de Economie en Psychologie van de 
Universiteit van Zurich. Als gecertificeerde Blockchain Specialist BVS raadpleegt hij 
bedrijven bij de implementatie van Blockchain, waarbij hij zowel de voordelen als de 
problemen met zijn expertise aanpakt. Hij heeft verschillende ICO-projecten zoals 
Coinlancer, Districts en Bitxoxo geadviseerd en is tot het ArtPro-team toegetreden om bij 
de ontwikkeling van het platform te helpen en ervoor te zorgen dat de blockchain optimaal 
wordt benut. Boris wordt als een ICO-expert op sites zoals ICO Bench, IDACB en ICO 
Daddy vermeld.

BORIS OTONICAR 
BLOCKCHAIN ADVISEUR

https://www.linkedin.com/in/jaymzlong/
https://www.linkedin.com/in/boris-otonicar-46842231/
https://www.linkedin.com/in/ze-macedo-15b1b175/


40

Gebruiksvoorbeelden

Een paar jaar geleden ontstond er een probleem met betrekking tot de echtheid 
van een eeuwenoud beeldhouwwerk dat aan een 20ste-eeuwse kunstenaar met 
een iconische gestalte werd toegeschreven. Het werk werd via een veilinghuis 
met een certificaat van echtheid van een gekwalificeerde en naar behoren 
opgeleide geleerde van het werk van de kunstenaar aan een prominente ver-
zamelaar verkocht. Volgens de op het tijdstip van verkoop verstrekte informatie 
was het werk na de Tweede Wereldoorlog in Parijs door een professor in de 
kunstgeschiedenis aan de Ivy League-universiteit verworven. Toen er enkele 
jaren later vragen over de authenticiteit ontstonden, bleek uit een zoekopdracht 
op het internet en een paar telefoontjes naar de universiteit dat zo'n professor in 
de kunstgeschiedenis nooit heeft bestaan. Evenmin van het herkomstrapport 
weggelaten was het feit dat het werk enkele maanden voorafgaand aan de 
verkoop aan de prominente verzamelaar van een obscure antiekwinkel was 
gekocht die in het bezit was van en beheerd werd door iemand die gevangenis-
straf voor fraude met kunstverzekeringen had gekregen. Waren deze fouten en 
omissies in de herkomst ontdekt op het moment van de verkoop, dan was de 
verkoop zelf en een aantal jaren aan kostbare rechtszaken vermeden. 

Gebruiksvoorbeeld: 1 

Door Ronald D. Spencer en Gary D. Sesser van Artnet News, 26 Juni 2013

Tussen 2008 en 2011 was Sotheby's in negen internationale rechtszaken met 
Chinese bieders verstrikt die op een veiling in Hong Kong veilingen ter waarde 
van $ 22miljoen hadden gewonnen. In de negen gevallen waren 19 partijen met 
de succesvolle bieders in betwisting die hun aankopen niet konden bevestigen. 
De verdediging van de kopers voor het niet voltooien van hun aankopen werd 
als de misrekening van de koperspremies en de bijbehorende overdrachts-
kosten vermeld.  (bron: Artnet.com).

Gebruiksvoorbeeld: 2 

International Auctions - ‘Buyer’s Remorse & The Auction Business’ door Daniel Grant
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Conclusie
De kunstindustrie heeft dringend behoefte aan een oplossing voor de problemen en 
inefficiënties die het eeuwenlang hebben verwoest. Het huidige model werkt ten 
koste van alle partijen behalve de tussenpersonen – de veilinghuizen en grote 
galerijen - die de meeste winsten verkrijgen, kunstenaars benadelen en kopers 
verplichten om meer te betalen. Verder schrikt het elitaire karakter van de industrie 
nieuwe toetreders en kleinere investeerders af, die met de misvatting werken dat 
verzamelbare kunst alleen aan vermogende particulieren voorbehouden is. Er is een 
duidelijke gebruik voor een op blockchain gebaseerd platform dat de bedrijfskosten 
drastisch vermindert, transparantie toevoegt en fraude vermindert. 

Het overwinnen van de veelzijdige problemen die endemisch voor de kunstsector zijn 
vraagt om een elegante en intelligente aanpak. ArtPro is meer dan alleen een plat-
form voor de verificatie van kunst op de blockchain: het is een compleet ecosysteem 
dat iedereen van opkomende kunstenaars tot verzamelaars ondersteunt. Het 
elimineren van fraude en het verschaffen van een fraudebestendige manier om de 
herkomst van kunstwerken te verifiëren, is nog maar het begin. Door een gedistribu-
eerde, actieve en geëngageerde gemeenschap te ontwikkelen, zal ArtPro een portaal 
vormen waarop iedereen, ongeacht achtergrond, rijkdom of invloed, kunst kan kopen 
en verkopen voor investeringen of esthetische doeleinden en zichzelf over opkomen-
de kunstenaars en verzamelbare kunst kan informeren.

Bestaande ArtPro-partners zullen door nieuwe kunstenaars en galerijen worden 
vergezeld, die tot klant worden gemaakt en gestimuleerd worden om hun werken op 
het platform te vermelden. Een soortgelijk proces stimuleert externe ontwikkelaars 
om dApps en andere diensten te maken die van de herkomstrapporten en andere 
functies van ArtPro gebruik maken. De APT-token biedt bruikbaarheid, vergemak-
kelijkt het kopen en verkopen van kunst en stelt gebruikers in staat op vele manieren 
aan het platform bij te dragen, terwijl ze beloningen voor hun inspanningen ver-
dienen. Het ArtPro-platform, dat op blockchain-technologie gebouwd is, maakt dit 
allemaal mogelijk, maar het is de gemeenschap die dit concept tot leven brengt en 
helpt een levendig netwerk waarin iedereen welvarend is te creëren.
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JURIDISCHE VOORWAARDEN

Lees alle secties van deze voorwaarden zorgvuldig door. U dient ervoor te zorgen dat 
u de aard van het voorgestelde bedrijf zoals het in deze whitepaper uiteengezet is 
begrijpt en uw wettelijke, financiële, belasting- en/of andere relevante adviseurs 
raadpleegt voordat u aan de voorgestelde ArtPro-ICO probeert deel te nemen. 

Deze whitepaper wordt door ArtPro (ook handelend als het ArtPro Platform) uitgegeven in 
verband met de voorgestelde ICO van ArtPro (de APT Tokenverkoop). 

Het doel van deze whitepaper is om een potentiële koper van APT-tokens (ArtPro-tokens) te 
helpen bij het beslissen of hij of zij een verder onderzoek van ArtPro en de voorgestelde 
zaken en activiteiten wenst uit te voeren en of hij of zij aan de Initiële ArtPro Tokenverkoop 
wilt deelnemen.

Dit document is een zakelijke Whitepaper die de huidige en toekomstige ontwikkelingen van 
het ArtPro Platform en eventuele dochterondernemingen van het ArtPro Platform en zijn 
ecosysteem beschrijft. Dit document is alleen voor informatiedoeleinden bedoelt en is geen 
verklaring voor het toekomstige gebruik. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de pro-
ducten en innovaties in dit document momenteel in ontwikkeling en worden deze momen-
teel niet geïmplementeerd. ArtPro biedt geen garanties of verklaringen met betrekking tot de 
succesvolle ontwikkeling of implementatie van dergelijke technologieën en innovaties, of het 
behalen van andere activiteiten die in dit document worden vermeld, en wijst alle garanties 
af die door wet of anderszins worden geïmpliceerd, voor zover maximaal door toepasselijke 
wetten, voorschriften en regels is toegestaan. Niemand heeft het recht om een beroep op de 
inhoud van dit document of enige gevolgtrekkingen daaruit te doen, met inbegrip van enige 
interacties met ArtPro of de technologieën die in dit document worden genoemd. 

ArtPro kan niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook (al dan niet te 
voorzien) worden gesteld die kan ontstaan als een persoon op in dit document vermelde 
informatie en meningen met betrekking tot ArtPro en het ArtPro-platform of informatie die 
in verband met met eventuele verdere vragen, niettegenstaande enige nalatigheid, verzuim 
of gebrek aan zorg, beschikbaar wordt gesteld, handelt. 

De informatie in deze publicatie is afgeleid van gegevens die uit bronnen zijn verkregen die 
door ArtPro als betrouwbaar worden beschouwd en die te goeder trouw worden gegeven, 
maar ArtPro geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of 
geschiktheid van de gepresenteerde informatie. Er mag niet op worden vertrouwd en er 
mogen geen rechten of rechtsmiddelen aan worden verleend door u of een van uw 
werknemers, schuldeisers, houders van effecten of andere houders van aandelen of enige 
andere persoon. Alle meningen die worden uitgedrukt, weerspiegelen het huidige oordeel 
van de auteurs van dit document en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van 
ArtPro. De hierin weergegeven meningen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en 
de meningen komen niet noodzakelijk met de mening van ArtPro overeen.
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ArtPro is niet verplicht om dit document te wijzigen, aan te passen of bij te werken of om een 
lezer of ontvanger hiervan op een andere manier op de hoogte te stellen in het geval dat een 
van de hierin vermelde zaken of een mening, prognose of schatting wordt gewijzigd of on-
nauwkeurig wordt. ArtPro, zijn directeuren, werknemers, contractanten en vertegen-
woordigers zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens een persoon of ontvanger 
(hetzij op grond van nalatigheid, nalatige afwijkingen of anderszins) die voortvloeien uit een 
expliciete of impliciete verklaring, mening of informatie die voortkomt uit, is vervat in, 
afgeleid van of weggelaten uit dit document. Noch ArtPro, noch haar adviseurs, hebben 
onafhankelijk van elkaar de informatie, met inbegrip van de prognoses, vooruitzichten en 
projecties in dit document geverifieerd.

Elke ontvanger moet zich uitsluitend op zijn eigen kennis, onderzoek en beoordeling van de 
zaken die het onderwerp van dit rapport zijn en op alle informatie die in verband met even-
tuele verdere onderzoeken beschikbaar wordt gesteld baseren om zich van de nauwkeurig-
heid en volledigheid van dergelijke zaken te vergewissen. Hoewel alles in het werk wordt 
gesteld om ervoor te zorgen dat de verklaringen van de feiten in dit document juist zijn, zijn 
alle schattingen, projecties, voorspellingen, vooruitzichten, meningsuitingen en andere 
subjectieve beoordelingen in dit document gebaseerd op veronderstellingen die vanaf de 
datum van het document waarin ze zijn opgenomen als redelijk worden beschouwd en moet 
niet als een verklaring dat de daarin genoemde zaken zich zullen voordoen worden opgevat. 

Alle plannen, projecties of voorspellingen die in dit document worden genoemd, worden 
mogelijk niet behaald vanwege meerdere risicofactoren, met inbegrip van maar niet beperkt 
tot defecten in technologische ontwikkelingen, wettelijke of regelgevende blootstelling, 
marktvolatiliteit, sectorvolatiliteit, bedrijfsacties of het niet beschikbaar zijn van volledige en 
juiste informatie. 

ArtPro kan hyperlinks naar websites van entiteiten die in dit document worden genoemd 
plaatsen, maar het opnemen van een link betekent niet dat ArtPro materiaal op de 
gekoppelde pagina onderschrijft, aanbeveelt of goedkeurt, of dat het toegankelijk is. 
Dergelijke gelinkte websites zijn volledig op eigen risico toegankelijk. 

ArtPro aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijk materiaal, noch voor de 
gevolgen van het gebruik ervan. Dit document is niet gericht op, of bedoeld voor de ver-
spreiding naar of gebruik door, een persoon of entiteit die een burger is of ingezetene is van 
of gevestigd is in een staat, land of ander rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding, 
publicatie, beschikbaarheid of gebruik in strijd met wet of regelgeving zou zijn. De koper 
komt niet in aanmerking om tijdens de initiële ArtPro tokenverkoop APT-tokens te kopen als 
deze een burger, ingezetene (belasting of anderszins) of groene kaarthouder van de 
Verenigde Staten van Amerika, de Volksrepubliek China, de Speciale Administratieve regio 
Hongkong van de Volksrepubliek China is. 
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ArtPro beschikt over degelijke "KYC" en nauwkeurigheidsprocedures voor kopers om 
personen te screenen die van deelname aan de initiële verkoop van tokens uitgesloten zijn. 
Als een verdere voorzorgsmaatregel zorgt het smart contract dat aan de APT-token ten 
grondslag ligt ervoor dat een aankoop APT-tokens door een niet in aanmerking komende 
persoon tegenover ArtPro of een derde partij ongeldig en niet-afdwingbaar is. 

Dit document is alleen beschikbaar op www.art-pro.io en mag niet worden herverdeeld, 
gereproduceerd of aan een andere persoon worden doorgegeven of geheel of gedeeltelijk, 
voor welk doel dan ook, zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van ArtPro 
worden gepubliceerd. 

De wijze waarop dit document wordt verspreid, kan in bepaalde landen door wet- of 
regelgeving worden beperkt. Personen in wiens bezit dit document kan komen, 
moeten zichzelf over dergelijke beperkingen informeren en zich eraan houden. 

Door dit document te raadplegen, stemt de ontvanger ermee in aan de voorgaande 
beperkingen gebonden te zijn. 




