
Bruikleenovereenkomst betreffende collectie van ………….tussen genoemde…………. 
en………. 
 
 
de bruikleengever 
 
en 
 
de bruikleennemer 
 
 
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 
Artikel 1. 

1. De collectie van………….omvat de voorwerpen opgesomd op de bij deze 
overeenkomst gevoegde en door beide partijen blad voor blad gewaarmerkte lijst. 
Zo spoedig mogelijk zal van elk van deze voorwerpen een foto aanwezig zijn in het 
archief van de bruikleennemer, die zich vervolgens ook zal inspannen om elk 
voorwerp in het hiertoe aangelegde en bijgehouden registratiesysteem, dat door 
bruikleennemer wordt bewaard en beheerd op te nemen. 

       
1. Vermeerderingen en verminderingen van de collectie worden op de aan de lijst toe te 

voegen genummerde en gedateerde, door beide partijen te waarmerken bladen 
vermeld. Het in lid 1 genoemde registratiesysteem met foto’s wordt terzelfder tijd door 
bruikleennemer overeenkomstig aangepast. 

 
2. Van de voorwerpen, welke gaan eigendom zijn van bruikleengever, maar welke deze 

zelf in bruikleen heeft ontvangen, worden op bovengenoemde lijst vermeld naam en 
adres van de eigenaar alsmede – voor zover bekend – de datum van de 
oorspronkelijke in bruikleengeving aan….. 

 
 Artikel 2. 
       1. De collectie van ….. is op heden ter plaatse in bruikleen geleverd en aanvaard. De  

    bruikleennemer zal de voorwerpen opnemen in haar vaste collectie, die is opgesteld 
in……. 
2. De bruikleennemer verbindt zich de hem toevertrouwde goederen:  
a. Een zodanige plaats te geven, dat de kans op beschadiging vorm dan ook zo gering 
mogelijk   
   wordt 
b. Goed te zullen onderhouden; 
c. Niet aan derden te zullen afstaan of overdragen. 
 3.  Partijen kunnen besluiten om de bij ontvangst gebleken beschadigingen en 
onvolkomenheden  
   door een bij beide partijen en gekwalificeerde restaurator te laten herstellen, waarvan 
een per   

         voorwerp gespecificeerde nota zal worden opgemaakt, die in eerste instantie door    
         bruikleennemer zal worden voldaan doch die bij terugvordering door bruikleengever zal   
         worden vergoed aan bruikleennemer voorzover zij betrekking heeft op het 
teruggevorderde   
         voorwerp.  
 
 Artikel 3. 

1. Deze overeenkomst is aangegaan om niet.  
 
 Artikel 4. 



1. De bruikleengeving wordt aangegaan met ingang van heden en geldt voor 
onbepaalde tijd. 

2. Opzegging van deze overeenkomst door elk der partijen i, na overleg tussen 
bruikleengever en bruikleennemer, mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn 
van drie jaar. 
Opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven.  

 
Artikel 5. 
     De bruikleennemer verplicht zich de in bruikleen gegeven collectie te beheren conform de     
     vigerende basiseisen van het Nederlands Museumregister, in het bijzonder met 
inachtneming van  
     hetgeen bepaald is omtrent registratie, het behoud en de beveiliging van 
museumcollecties in     
     Nederland. 
 
Artikel 6. 
     De bruikleengeving eindigt in het geval van tenietgaan van de collectie, ontbinding of 
faillissement  
     van één der partijen en voorts bij wanbeheer, zulks ter beoordeling van een onpartijdige 
derde,   
     die tot oordelen bevoegd is, die in onderling overleg wordt aangesteld. 
 
Artikel 7. 
     De bruikleengever is gerechtigd de collectie in het museum te bezichtigen of te 
raadplegen op een  
     in onderling overleg overeen te komen datum en uur. 
 
Artikel 8. 

1. De bruikleennemer is gerechtigd bij nadere selectie in bruikleen gegeven objecten of 
deelcollecties aan bruikleengever te retourneren, waarbij een periode van zes 
maanden in acht wordt genomen. 

2. Evenzo is bruikleengever gerechtigd in bruikleen gegeven objecten of deelcollecties 
aan het bruikleen te onttrekken en deze terug te vorderen. Hij zal dit slechts doen na 
overleg met bruikleennemer en met inachtneming van minstens een jaar. 

3. Objecten welke bruikleengever zelf in bruikleen heeft ontvangen van derden, kunnen 
op kortere termijn dan een jaar van bruikleennemer worden teruggevorderd, indien dit 
door deze derden rechtmatig wordt verlangd. 

 
Artikel 9. 
      De bruikleennemer zal aan de in bruikleen ontvangen voorwerpen niets (laten) 
veranderen    
      zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de bruikleengever. 
 
Artikel 10. 
      De bruikleennemer zal de in bruikleen ontvangen voorwerpen ten genoegen van de      
      bruikleengever all risk verzekeren en verzekerd houden tegen brand, waterschade, 
diefstal,       
      vermissing en beschadiging. 
 
Artikel 11. 
      De bruikleennemer is aansprakelijk voor alle beschadigingen met of zonder toedoen aan 
de in  
      bruikleen ontvangen voorwerpen. 
 
Artikel 12. 



      Voor zover daarvan hierboven niet uitdrukkelijk is afgeweken zijn de wettelijke 
bepalingen op het  
       stuk van bruikleen van kracht. 
 
Artikel 13. (Overgangsartikel) 
      Ten tijde van de ondertekening van deze bruikleenovereenkomst is de lijst, bedoeld in 
artikel 1,  
       nog slechts beschikbaar voor een gedeelte van de collectie van bruikleengever. 
Naarmate de  
       inventarisatie van deze collectie vordert zullen van tijd tot tijd nieuwe bladen met verdere  
       voorwerpen aan de lijst worden toegevoegd totdat de lijst compleet is. 
 
Aldus opgemaakt te……op…….. 
 
De bruikleengever      De bruikleennemer 
 
de secretaris,    de voorzitter                                             de secretaris,      de voorzitter 
       


