Bruikleenovereenkomst betreffende collectie of zaak/zaken van XXX
tussen genoemde XXX en XXX

ONDERGETEKENDEN:

XXXX
gevestigd te XXX en wettelijk vertegenwoordigd door XXX
hierna te noemen: ‘de bruikleengever’;
en
XXX
gevestigd te XXX en wettelijk vertegenwoordigd door XXX
hierna te noemen: ‘de bruikleennemer’;

OVERWEGENDE DAT:
a. Bruikleengever bevoegd is tot het in bruikleen geven van een collectie/een
zaak/zaken aan bruikleennemer;
b. Bruikleengever deze collectie/zaak/zaken in bruikleen wenst te geven aan
bruikleennummer;

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1
1. De collectie van XXX omvat de voorwerpen opgesomd op de bij deze overeenkomst
gevoegde en door beide partijen 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 bruiklener wordt bewaard en beheerd, op
te nemen.
2. Vermeerderingen en verminderingen van de collectie, de zaak/zaken van XXX
worden op de aan de lijst toe te voegen genummerde en gedateerde, door beide
partijen te waarmerken pagina's vermeld. Het in lid 1. genoemde registratiesysteem
met foto’s wordt tezelfdertijd door bruikleennemer overeenkomstig aangepast.
3. Van de voorwerpen, die geen eigendom zijn van bruikleengever, maar die deze zelf
in bruikleen heeft ontvangen, worden op bovengenoemde lijst vermeld de NAW
gegevens van de eigenaar, alsmede - voor zover bekend - de datum van de
oorspronkelijke in bruikleengeving aan XXX.

Artikel 2
1. De collectie, de zaken/zaken van XXX is per vandaag ter plaatse in bruikleen
geleverd en aanvaard. De bruikleennemer zal de voorwerpen opnemen in haar
vaste collectie, die is opgesteld in ….......

Artikel 3
1. Deze overeenkomst is aangegaan om niet en bruikleengever blijft eigenaar van de
collectie, zaak/zaken die in bruikleen zijn gegeven.
2. De bruikleennemer verbindt zich de hem toevertrouwde collectie, zaak/zaken als
een goed huisvader te verzorgen en te onderhouden.
3. De bruikleennemer verbindt zich de collectie, zaak/zaken te gebruiken
overeenkomstig en zoals de aard der zaak/zaken meebrengt of zoals bij schriftelijke
overeenkomst nader is/wordt bepaald.
4. De bruikleennemer verbindt zich om de zaak / zaken niet aan derden te zullen
afstaan, over te dragen, te laten gebruiken of te bezwaren, behoudens schriftelijke
toestemming van de bruikleengever.

Artikel 4
1. De bruikleennemer verplicht zich de in bruikleen gegeven collectie, zaak/zaken te
beheren conform de geldende basiseisen van het Nederlands Museumregister, in
het bijzonder met inachtneming van hetgeen bepaald is omtrent de registratie, het
behoud en de beveiliging van het museumcollecties in Nederland.

Artikel 5
1. 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.
2. De bruikleennemer is aansprakelijk voor alle beschadigingen aan de zaak/zaken die
door haar handelen en/of nalaten zijn ontstaan.
3. Indien de zaak/zaken alleen ten ingevolge van het gebruik waartoe de
overeenkomst dient en buiten schuld van de bruikleennemer, in waarde verminderd,
is zij wegens die vermindering niet aansprakelijk.
4. De bruikleennemer zal aan de in bruikleen ontvangen voorwerpen niets (laten)
veranderen zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de
bruikleengever

5. Het is bruikleennemer niet toegestaan de collectie, zaak/ zaken te fotografen en/of
te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
bruikleengever. De auteursrechten van de collectie, zaak/ zaken berusten bij
bruikleengever.
6. De bruikleennemer informeert de bruikleengever zo spoedig mogelijk als het
afgesproken gebruik en/of de locatie van de collectie, zaak/zaken verandert, bij
sluiting of verhuizing van het museum en bij diefstal, vermissing of beschadiging van
de collectie, zaak/ zaken.

Artikel 6
1. De bruikleenovereenkomst wordt aangegaan met ingang van vandaag en geldt voor
onbepaalde tijd.
2. Het opzeggen van deze overeenkomst door elk der partijen is, na overleg tussen
bruikleengever en bruikleen, mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van
drie jaar. Opzegging dient plaats te vinden door middel van een aangetekende brief.

Artikel 7
1. De bruikleenovereenkomst eindigt na ommekomst van de periode genoemd in
artikel 6 en in het geval van ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van
de overeenkomst door bruikleennemer.

Artikel 8
1. De bruikleengever kan de zaak/zaken niet terugvorderen dan na verloop van de
termijn genoemd in artikel 6, maar indien de bruikleengever, gedurende die termijn,
vanwege een dringende en onverwachts opkomende reden de zaak/zaken, de
collectie of een deel daarvan, zelf nodig heeft kan de bevoegde rechter -afhankelijk
van de omstandigheden van het geval- de bruikleennemer verplichten het geleende
aan de bruikleengever terug te geven, binnen een door de rechter vast te stellen
redelijke termijn. Deze redelijke termijn is ten minste zes maanden.

Artikel 9
1. De bruikleengever is gerechtigd om de collectie, de zaak/zaken in het museum buiten de gewone openingstijden - te bezichtigen of te raadplegen/ te inspecteren
op een in onderling overleg overeengekomen datum en tijdstip.

Artikel 10
1. Partijen kunnen besluiten om bij ontvangst of later gebleken beschadigingen en
onvolkomenheden door een door beide partijen aangewezen gekwalificeerde

restaurateur te laten herstellen, waarvan een per voorwerp gespecificeerde nota zal
worden gemaakt, die in eerste instantie door bruikleennemer zal worden voldaan
doch die bij terugvordering door bruikleengever of beëindiging van deze
overeenkomst zal worden vergoed aan bruikleennemer, voor zover zij betrekking
heeft op het teruggevorderde/teruggegeven voorwerp.

Artikel 11
1. De bruikleenovereenkomst eindigt niet van rechtswege door het overlijden van de
bruikleengever. De verbintenissen, die uit de bruikleenovereenkomst voortspruiten,
gaan over op de erfgenamen van degene die ter leen geeft, onderscheidenlijk zijn
echtgenoot of geregistreerd partner in het geval zijn/haar nalatenschap
overeenkomstig artikel 13 van boek 4 BW wordt verdeeld, en van haar die ter
bruikleen ontvangt.

Artikel 12
1. Eventuele transportkosten (inclusief verzekering) voor het vervoer van de
voornoemde collectie, zaak/zaken tussen bruikleengever en bruikleennemer, zijn
voor rekening van de bruikleengever.

Artikel 13
1. Aanvullingen en/of wijzigingen in deze overeenkomst dienen schriftelijk te worden
gedaan door partijen.

Artikel 14
1. Bruikleennemer verwijst Bruikleengever naar de op haar website gepubliceerde
privacyverklaring voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens door
Bruikleennemer en bijvoorbeeld ook de hiermee samenhangende rechten van
betrokkenen.
2. In verband met de uitvoering van deze overeenkomst worden persoonsgegevens
van Bruikleengever verwerkt. Het gaat hierbij om de persoonsgegevens ter
uitvoering van de bruikleenovereenkomst bestaande uit de contactgegevens van
bruikleengever.
3. Bruikleennemer kan verder in het kader van haar gerechtvaardigd (marketing)belang
persoonsgegevens verwerken en Bruikleengever bijvoorbeeld informeren over de
organisatie van Bruikleennemer en haar activiteiten. Indien Bruikleengever dit wenst,
en daarvoor toestemming geeft, kan Bruikleengever het daarvoor bestemde hokje
onderin deze schenkingsovereenkomst aankruisen.
4. De persoonsgegevens van Bruikleengever worden bewaard zo lang als nodig is
voor het omschreven gebruik en minimaal wettelijk vereist is, bijvoorbeeld vanwege
de fiscale bewaarplicht en fiscale regelingen.

Artikel 15

1. Bruikleennemer gaat er van uit dat de naam van Bruikleengever kan wordt vermeld
bij de tentoonstelling van het object en in de hiermee samenhangende publicaties en
eventuele publiciteit. Volledigheidshalve vraagt bruikleennemer de Bruikleengever
voor zover vereist voor deze verwerkingen toestemming te verlenen door het
aanvinken van het onderin deze overeenkomst opgenomen hokje.
2. Mocht Bruikleengever anoniem wensen te blijven, kan dit ook bij de ondertekening
van de bruikleenovereenkomst worden aangegeven. In dat geval zal
Bruikleennemer naamsvermelding achterwege laten en de Bruikleengever anoniem
houden zoals in het lid van deze bepaling hiervoor is bedoeld.
3. Bruikleengever heeft het recht om zijn / haar toestemming zoals bedoeld in dit artikel
in te trekken, door verzending van een brief en/of email aan ontvanger.
Bruikleennemer verwijst voor verdere informatie hierover naar de op haar website
gepubliceerde privacy statement. Bruikleennemer behoudt zich het recht voor een
dergelijk verzoek te weigeren indien zij bijvoorbeeld een beroep kan doen op artikel
85 lid 2 van de AVG o.a. omdat dit recht bijvoorbeeld niet geldt voor verwerkingen
voor journalistieke of academische doeleinden).
Artikel 16
1. Op deze bruikleenovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle eventuele geschillen, die uit deze bruikleenovereenkomst voortvloeien, zullen
worden voorgelegd aan de kantonrechter in het rechtsgebied waar het museum / de
bruikleennemer statutair is gevestigd.
Aldus ondertekend (in tweevoud) te

op

Waarbij bruikleennemer het onderstaande hokje dient aan te vinken met een X voor hetgeen
voor bruikleengever van toepassing is en voor welke verwerking van persoonsgegevens
bruikleengever aan bruikleennemer toestemming verleent:
Bruikleengever wenst anoniem te blijven en niet vermeld te worden bij
(tentoonstelling van) het object, publicaties of publiciteit daarover;
Of :
Bruikleengever verleent toestemming voor naamsvermelding bij de tentoonstelling
van het object;
Bruikleengever verleent toestemming voor naamsvermelding van Bruikleengever in
een publicatie of publiciteit over de schenking en/of het object*.

*Graag beide vakjes aankruisen als Bruikleengever voor beide verwerkingen toestemming
wenst te geven.

Bruikleengever wordt graag op de hoogte gehouden over de activiteiten van
bruikleennemer en ontvangt graag de nieuwbrief (..)

De bruikleengever

De bruikleennemer

(rechtsgeldig vertegenwoordigd door)

(rechtsgeldig vertegenwoordigd door)

Bijlagen:

