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Bruikleenovereenkomst
Ondergetekenden:
De Vereniging Oudheidkamer voor Tiel e.o., mede ten bate van haar werkgroep BATO,
partij ter ene zijde, hierna te noemen “uitlener”, vertegenwoordigd door de heer W.Th.J.
Spekking, die daartoe door het bestuur van de uitlener is gemachtigd,

en
….., vertegenwoordigd door … (…), partij ter andere zijde, hierna te noemen “ inlener”
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
uitlener verklaart aan inlener in bruikleen te hebben gegeven voor een periode van …..,
gelijk de inlener verklaart van uitlener in bruikleen te hebben ontvangen de volgende
objecten:

Uitleenlijst …. <periode>
Inhoud

Code

Uitleencode

zulks onder de volgende bepalingen en voorwaarden:

Waarde(€)

1. de bruikleen geschiedt voor een periode van … tot en met …; de in bruikleen
ontvangen objecten zullen door de inlenver op een passende plaats in de
expositieruimte worden opgesteld; de uitlener is als eigenaar van de in bruikleen
afgestane objecten gerechtigd tijdens de uren van openstelling in de expositieruimte
te allen tijde zelf of middels een gemachtigde na te gaan of de in bruikleen gegeven
objecten in goede staat verkeren en worden onderhouden;
2. de inlener zal de in bruikleen ontvangen objecten als een goed huisvader beheren
en voor het behoud daarvan zorg dragen;
3. de inlener zal de in bruikleen ontvangen objecten ten genoege van de uitlener all risk
verzekeren, van spijker tot spijker, tegen brand, waterschade, diefstal en
beschadiging met of zonder zijn toedoen; de totale verzekerde waarde bedraagt ten
tijde van het aangaan van deze overeenkomst: € ……
De inlener erkent dit bedrag als de geschatte waarde in de zin van artikel 1783
Burgerlijk Wetboek en is niet ontslagen van zijn aansprakelijkheid uit dit artikel door
de genoemde verzekeringsplicht;
Het staat de uitlener vrij op zijn kosten de in bruikleen gegeven objecten opnieuw te
laten taxeren door een in overleg met de inlener aan te wijzen taxateur; daaruit
ontstaat voor de inlener de plicht genoemd object eventueel hoger te verzekeren.
De inlener verplicht zich de voor de verzekering verschuldigde premie tijdig te
betalen.
4. De kosten van vervoer en vervoersverzekering komen voor rekening van de inlener.
5. Het is de inlener op straffe van vergoeding van kosten, schaden en interessen
verboden de in bruikleen ontvangen objecten tegen hun bestemming te gebruiken,
deze door anderen te laten gebruiken, te verpanden, in bewaring te geven of te
belenen, of te doen vervoeren, of, op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, daarover te
beschikken in strijd met de belangen van de uitlener en zonder de toestemming van
de uitlener;
6. alle kosten, voortvloeiende uit het gebruik of het onderhoud van de in bruikleen
ontvangen objecten komen ten laste van de inlener als mede alle belastingen, waar
de objecten ter zake van onderhavige bruikleen is of zal worden onderworpen;
7. de inlener is aansprakelijk voor elke beschadiging met of zonder zijn toedoen aan de
in bruikleen ontvangen objecten toegebracht of ontstaan;
de inlener is verplicht in geval van verlies of beschadiging daarvan onverwijld
melding te maken aan de uitlener en in overleg met hem te handelen, een en ander
met inachtneming van de voorwaarden van de verzekerings-overeenkomst.
Voorzover daarvan hierboven niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn de wettelijke
bepalingen op het stuk van bruikleen van kracht.
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Tiel, d.d……...
Partij ter andere zijde
(inlener)

Partij ter ene zijde
( uitlener)

………………………….
….

……………………………
W.Th.J. Spekking

