Bruikleenovereenkomst
De ondergetekenden,
1. Instelling
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats

:
:
:
:

hierna te noemen bruikleengever,
en
2. Instelling
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats

:
:
:
:

hierna te noemen bruikleennemer,
zijn het volgende overeengekomen:
De bruikleengever staat de voorwerpen vermeld in bijlage 1 in bruikleen af aan de bruikleennemer
voor de in bijlage 1 vermelde bruikleenperiode, onder de voorwaarden genoemd in bijlage 2. De
bijlagen zijn aangehecht aan de bruikleenovereenkomst.
Ondergetekenden,
Bruikleennemer:

Bruikleennemer:

(plaats, datum)

(plaats, datum)

Voor ontvangst:

Voor retourontvangst:

(plaats, datum)

(plaats, datum)
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Bijlage 1

Bruikleen
Omschrijving
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bruikleenperiode en -locatie
Tentoonstelling :
Periode

:

Locatie

:
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Inventarisnummer Verzekerde
waarde

Bijlage 2

Bruikleenvoorwaarden
1.

De bruikleennemer beheert en exposeert de hem toevertrouwde voorwerpen zorgvuldig,
volgens museale normen. Bruikleennemer verbindt zich alle maatregelen te nemen ter
beveiliging van het bruikleen tegen brand, inbraak, diefstal, vermissing of beschadiging, in
welke vorm dan ook.

2.

De bruikleennemer zal de voorwerpen niet aan derden afstaan of overdragen, of zonder
schriftelijke toestemming van de bruikleengever de aangegeven bestemming en locatie
veranderen.

3.

De bruikleennemer geeft in geval van verlies, beschadiging of ernstige veranderingen die
optreden in de conditie van de voorwerpen hiervan onmiddellijk telefonisch én schriftelijk
kennis aan de bruikleengever. Bruikleennemer zal, in geval van schade, niets ondernemen tot
herstel dan op aanwijzing en onder verantwoordelijkheid van de bruikleengever. Bij geschillen
omtrent schadeclaims zullen partijen in overleg een onafhankelijke derde verzoeken een voor
beide partijen bindende uitspraak te doen.

4.

Herstelwerkzaamheden of andere bewerkingen aan de voorwerpen mogen niet worden
verricht zonder schriftelijke toestemming van de bruikleengever.

5.

De bruikleennemer verzekert de voorwerpen met de daarbij behorende verpakkings- en
tentoonstellingsmiddelen op all risks polisbepalingen en van spijker tot spijker (vanaf het
moment dat zij van hun plaats worden genomen tot en met het ogenblik waarop zij zich weer
op hun oorspronkelijke plaats bevinden). De bruikleennemer zendt een afschrift van de
verzekeringspolis naar de bruikleengever.

6.

Voor rekening van de bruikleennemer komen:
a. De verzekeringspremie.
b. De kosten van transport, verpakking en onderhoud.
c. De kosten van herstel van schade, opgedaan tijdens de bruikleenperiode.
d. Schadeloosstelling van de aangegeven waarde in geval van diefstal of beschadiging.

7.

De bruikleengever kan, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, de onder 6b
bedoelde waarde herzien.

8.

Vervoer van het bruikleen heeft plaats voor rekening en onder verantwoordelijkheid van
bruikleennemer. In beginsel dient het transport te worden uitgevoerd door een daartoe
gespecialiseerd transportbedrijf. Bruikleengever heeft het recht het heen- en terugtransport
van het bruikleen te laten begeleiden door een eigen medewerker.

9.

De bruikleengever heeft het recht, op kosten van bruikleennemer, een persoon aan te wijzen
onder wiens toezicht in- en uitpakken van het bruikleen en plaatsing ervan in de
tentoonstelling geschiedt.

10.

De bruikleengever heeft het recht de in bruikleen gegeven voorwerpen te bezichtigen en toe
te zien dat deze passend worden beheerd.
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11.

De bruikleennemer wordt geacht de bruikleengever tenminste jaarlijks te informeren over het
beschikbaar komen van nieuwe of aanvullende (wetenchappelijke) gegevens over de
voorwerpen.

12.

De bruikleennemer vermeldt bij de presentatie van de voorwerpen het bijschrift: ‘Bruikleen
(…)’.

13.

De vervaardiging en het gebruik van beeldmateriaal van de in de bruikleenovereenkomst
genoemde voorwerpen is toegestaan mits daarbij wordt aangegeven dat dit door
bruikleengever beschikbaar is gesteld. Als tegenprestatie komt door de bruikleennemer
vervaardigd beeldmateriaal beschikbaar voor bruikleengever onder Creative Commons CC0 1.0
Universal1.

14.

Bij langdurig bruikleen houdt de bruikleengever zich het recht voor de in bruikleen gegeven
voorwerpen tijdelijk terug te nemen (tentoonstellingen, restauraties e.d.). De bruikleengever
houdt een opzegtermijn aan van minimaal twee maanden voorafgaand aan de datum van het
transport. De bruikleengever stelt de bruikleennemer in de gelegenheid eventuele eigen
tentoonstellingsplannen met de voorwerpen kenbaar te maken.

15.

Bij niet naleving van deze voorwaarden door de bruikleennemer, dit ter beoordeling van de
bruikleengever, heeft de bruikleengever het recht de in bruikleen gegeven voorwerpen
onmiddellijk terug te nemen op de door de bruikleengever aan te geven wijze, ongeacht de
daaraan verbonden gevolgen voor de bruikleennemer.

16.

Het onder 15. bedoelde recht van de bruikleengever op onverwijlde terugvordering geldt ook
in geval van een verlopen bruikleentermijn, brand in de expositieruimte van de
bruikleennemer, maar ook bij (dreigend) faillissement of personele onrust bij de
bruikleennemer.

17.

Eventuele verdere voorwaarden:

1

Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
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