Bruikleen - uitleenovereenkomst

ONDERGETEKENDEN
Bruikleennemer: ……………………………………
Adres:

Datum: ………………………...

……………………………………

Postcode/Woonplaats: ……………………….…

Bruikleengever: Streekmuseum De Meestoof, te 4697GE Sint-Annaland, Bierensstraat 6
Hier vertegenwoordigt door: ……………………………

CONSIDERANS
De bruikleennemer ontvangt van Streekmuseum de Meestoof in bruikleen de in de bijgevoegde lijst
genoemde objecten:
……………………………………………………………………….……………………………………………………
Voor de periode tot: …………………………………………..

Zij verklaren als volgt overeengekomen te zijn:
• De bruikleengever geeft aan bevoegd te zijn tot het in bruikleen geven van de in de bijgevoegde lijst
genoemde objecten.
• De Bruikleennemer geeft aan in bruikleen te hebben ontvangende de in de bijgevoegde lijst genoemde
objecten en deze na de genoemde periode weer retour te geven aan de bruikleengever.

Bepalingen en opmerkingen bij de overeenkomst:
• De lijst is door zowel de bruikleengever als de bruikleennemer gezamenlijk ingevuld, gewaarmerkt en
eventueel van commentaar voorzien. Waar dat noodzakelijk is zal de bruikleennemer van afzonderlijke
objecten foto’s maken.
• Eventuele omissies of beschadigingen zullen per onderdeel op de lijst worden aangetekend en door beide
partijen worden gewaarmerkt.
• Later toegevoegde objecten worden aan de lijst toegevoegd met datum vermelding; de toevoegingen
worden door beide partijen op de lijst gewaarmerkt.
• van een eventueel eerder geretourneerd object wordt op de lijst een aantekening gemaakt met datum
vermelding; de opmerking wordt door beide partijen op de lijst gewaarmerkt.
• Voorwerpen, die geen eigendom zijn van Museum de Meestoof, maar die zij zelf in bruikleen heeft
ontvangen, worden tevens op bovengenoemde lijst vermeld. Naam, Adres en Woonplaats gegevens van
de eigenaar, alsmede - voor zover bekend - de datum van de oorspronkelijke in bruikleengeving aan de de
Meestoof worden eveneens vermeld.
• Deze overeenkomst is aangegaan om niet en bruikleengever blijft eigenaar van de objecten, zaak/zaken
die in bruikleen zijn gegeven.
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• De bruikleennemer verbindt zich het hem toevertrouwde als een goed huisvader te verzorgen en te
onderhouden.
• De bruikleennemer verbindt zich de/het object(en) te gebruiken overeenkomstig en zoals de aard van het
geleende meebrengt of zoals bij schriftelijke overeenkomst nader is/wordt bepaald.
• De bruikleennemer verbindt zich om e.e.a. niet aan derden te zullen afstaan, over te dragen, te laten
gebruiken of te bezwaren, behoudens schriftelijke toestemming van de bruikleengever.
• De bruikleennemer is aansprakelijk voor alle beschadigingen, vermissing of eventueel diefstal van het
geleende die door haar handelen en/of nalaten zijn ontstaan.
• De auteursrechten van het geleende berust bij de bruikleengever.
• De bruikleengever zal het uitgeleende niet terugvorderen dan na verloop van de afgesproken termijn, maar
indien de bruikleengever, gedurende die termijn, vanwege een dringende en onverwachts opkomende
reden het uitgeleende of een deel daarvan, zelf nodig heeft kan in overleg het geleende door de
bruikleengever, binnen een redelijke termijn, teruggevorderd worden. Deze redelijke termijn is ten hoogste
zes maanden.
• De bruikleengever - Museum De Meestoof is gerechtigd om de objecten - buiten de gewone
openingstijden - te bezichtigen of te raadplegen/ te inspecteren op een in onderling overleg
overeengekomen datum en tijdstip.

Aldus voor afgifte ondertekend te …………………………………

op ….. - …… - 20……

De bruikleengever, Museum De Meestoof:

De bruikleennemer:

…………..………………………

…………………………………….

Voor retour ondertekend te ………………………………………….

op ….. - …… - 20……

De bruikleengever, Museum De Meestoof:

De bruikleennemer:

…………..………………………

…………………………………….

Bruikleengever verleent toestemming voor naamsvermelding bij de tentoonstelling van het object.
Bruikleengever verleent toestemming voor eventuele naamsvermelding in een publicatie of
publiciteit over het uitgeleende.
Bruikleengever wenst anoniem te blijven en niet vermeld te worden bij tentoonstellingen, publicatie
enz. betreﬀende het uitgeleende.
Bruikleengever wenst naamsvermelding bij de tentoonstelling van het object.
Bruikleengever wenst naamsvermelding in een eventuele publicatie of publiciteit over het
uitgeleende.
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Bepalingen
1. In verband met de uitvoering van deze overeenkomst worden persoonsgegevens van
bruikleennemer verwerkt. Het gaat hierbij om de persoonsgegevens ter uitvoering van de
bruikleenovereenkomst bestaande uit de contactgegevens van bruikleengever.
2. De Meestoof kan verder in het kader van haar gerechtvaardigd (marketing)belang
persoonsgegevens verwerken en bruikleennemer bijvoorbeeld informeren over de organisatie van
Meestoof en haar activiteiten.
3. De persoonsgegevens van bruikleennemer worden bewaard zo lang als nodig is voor het
omschreven gebruik en minimaal wettelijk vereist is, bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht
en fiscale regelingen terzake het uitgeleende.
4. De Meestoof gaat er van uit dat haar naam zal wordt vermeld bij de tentoonstelling van het object
en in de hiermee samenhangende publicaties en eventuele publiciteit, voor zover dit is aangevinkt
in deze overeenkomst in het aangegeven hokje.
5. Indien de Meestoof anoniem wenst te blijven, kan dit ook bij de ondertekening van deze
overeenkomst worden aangegeven. In dat geval zal de bruikleennemer naamsvermelding
achterwege laten en de bruikleengever anoniem houden. De Meestoof heeft het recht om haar
toestemming zoals bedoeld in dit artikel in te trekken, door verzending van een brief en/of email aan
ontvanger.
6. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Indien van toepassing!
Indien de bruikleennemer een echtgenoot heeft of een geregistreerd partner, verlenen deze elkaar bij dezen
de toestemming voor onderhavige bruikleen als bedoeld in artikel 1:88 lid 1 sub b Burgerlijk Wetboek
Naam en geboortedatum echtgenoot / geregistreerd partner
Naam: …………………………………..
Geboortedatum: ……………………….
Toestemming echtgenoot/partner:
……………………………………………
De Meestoof verwijst bruikleengever naar de op haar web-site gepubliceerde privacyverklaring voor informatie over de verwerking van
persoonsgegevens en bijvoorbeeld ook de hiermee samenhangende rechten van betrokkenen.
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Bijlage: Lijst met door de bruikleengever afgestane objecten.

Nr.

Omschrijving

Opmerking

Waarde

Opmerkingen:
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