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Bruikleenovereenkomst 

 

 

Deze Bruikleenovereenkomst is gesloten overeenkomstig de bijgevoegde 

Bruikleenvoorwaarden door 

 

Naam Bruikleengever:   
 

Adres:    
 

   

 

   

 

 

en 

 

Naam Bruikleennemer:   
 

Adres:    
 

   

 

   

 

 

a) Tentoonstelling 

 

Naam:    
 

Data:    
 

Locaties:    
(met data) 

 

 

b) Duur van de Bruiklening(en) 

 

Data:    
 

 

c) Bruiklening(en) 

 

Kunstenaar / Plaats van herkomst: 

  
 

Titel / Beschrijving:    
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Datum:    
 

Materiaal en techniek:    
 

Afmetingen:    
(met/zonder lijst) in cm 

 

Inventarisnummer:    
 

Credits:    
(zie bijgevoegde lijst van Bruikleningen) 

 

 

d) Verzekering 

 

Verzekeringswaarde O te dekken door waarborg van _____________________ 

  (naam van staat/land invullen)  

 O verzekering af te sluiten door Bruikleennemer 

 O verzekering af te sluiten door Bruikleengever 

 

 

e) Kosten 

 

Verzekeringspremie:    
(indien gedekt door Bruikleengever) 

 

Administratiekosten:    
 

Inlijsten/beglazen/voorbereiden:    
 

Overige kosten:    
 

 

f) Speciale vereisten 

(verpakking en verzending, koeriers, afbakening, draagzuilen enz.) 

 

  

 

  

 

 

g) Adres voor ophalen en retourneren 
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h) Contactpersoon/-personen: 

 

Naam:   
 

Telefoon:   
 

Fax:   
 

E-mail:   
 

 

 

 

 

 

Instelling Bruikleengever: Instelling Bruikleennemer: 
 

    

 

Datum: Datum: 
 

    

 

Handtekening Bruikleengever: Handtekening Bruikleennemer: 
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Bruikleenvoorwaarden 

 

 

Algemene voorwaarden 

 

Versie A 

 

De Bruikleengever geeft het werk/de werken in bruikleen dat/die wordt/worden vermeld in 

de bruikleenovereenkomst (of de bijlage bij de bruikleenovereenkomst). De Bruikleningen 

mogen alleen worden gebruikt voor het doel en de duur die worden vermeld in deze 

bruikleenovereenkomst. Deze dienen na afloop van de tentoonstelling onverwijld en zonder 

bijzonder verzoek te worden geretourneerd aan de Bruikleengever. 
 

De Bruikleenvoorwaarden gelden ook voor de duur van de gehele tentoonstellingstournee. 

(of) 

De Bruikleenvoorwaarden gelden alleen voor de locatie __________________ (naam 

stad/plaats invullen) van de tentoonstellingstournee.  
 

De Bruikleennemer dient alle kosten voor deze bruiklening(en) te dragen. Hij heeft niet het 

recht om het werk/de werken in bruikleen te geven aan derde partijen. 
 

Versie B 

 

De Bruikleengever geeft het werk/de werken in bruikleen dat/die wordt/worden vermeld in 

de bruikleenovereenkomst (de bijlage bij de bruikleenovereenkomst). De bruikleningen 

mogen alleen worden gebruikt voor het doel en de duur die worden vermeld in de 

bruikleenovereenkomst. De bruikleningen dienen na afloop van de tentoonstelling 

onverwijld en zonder bijzonder verzoek te worden geretourneerd aan de Bruikleengever. 

Indien de Bruikleennemer inbreuk maakt op een van de bepalingen van de overeenkomst, 

mag de Bruikleengever de overeenkomst onmiddellijk en zonder formaliteit annuleren, de 

objecten laten ophalen voor kosten van de Bruikleennemer en, indien van toepassing, een 

schadevergoeding eisen. 
 

De Bruikleenvoorwaarden gelden ook voor de duur van een mogelijke 

tentoonstellingstournee. 

of 

De Bruikleenvoorwaarden gelden alleen voor de locatie __________________ (naam 

stad/plaats invullen) van de tentoonstellingstournee.  
 

De Bruikleennemer dient alle kosten voor deze bruiklening(en) te dragen. Hij heeft niet het 

recht om het werk/de werken in bruikleen te geven aan derde partijen. Hij mag de objecten 

niet wijzigen, noch fotograferen, kopiëren of restaureren, tenzij hij hiervoor schriftelijke 

toestemming heeft van de Bruikleengever. Hij verplicht zich tot het met gepaste zorg 

tentoonstellen of opslaan van de objecten overeenkomstig de voorwaarden van de 

Bruikleengever. Indien van toepassing, worden er afzonderlijk bijzondere voorwaarden voor 

zorg overeengekomen. 
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De Bruikleengever en de Bruikleennemer verplichten zich tot de vertrouwelijke behandeling 

van alle overeenkomsten die zij met elkaar of met een derde partij sluiten met betrekking 

tot de Bruikleenovereenkomst. 

 

 

Kosten 

 

Kosten in verband met de bruiklening(en) zoals overeengekomen tussen de Bruikleengever en de 

Bruikleennemer, worden gedragen door de Bruikleennemer. Bijvoorbeeld: 

 

- behandeling / leenkosten 

- restauratiekosten 

- beglazen, inlijsten, voorbereiden enz. 

- fotografie 

- verzekering 

- verpakking 

- transport 

- overige kosten: _________________________________ 
 

Alle kosten in verband met de bruiklening(en) moeten van tevoren worden bevestigd. Geen van de 

partijen bij deze overeenkomst heeft het recht om financiële of andersoortige verplichtingen aan te 

gaan namens de andere partij zonder voorafgaande toestemming. 
 

 

Aansprakelijkheid 

 

Versie A (waarborg door de Bruikleennemer) 

 

 De waarde van de bruiklening(en) wordt bepaald door de Bruikleengever en hier dient de 

Bruikleennemer mee in te stemmen. 

 De lening(en) wordt (worden) gedekt door de staats-/overheidswaarborg van de 

Bruikleennemer ‘van spijker tot spijker’ (vanaf het moment van ophalen tot en met het 

moment van retourneren) voor alle risico’s, met inbegrip van vervoer, met de gebruikelijke 

standaarduitzonderingen zoals slijtage, inherente gebreken, schade door reiniging en 

restauratiewerk, oorlogsachtige handelingen en atoomenergie. Het Certificaat van waarborg 

(en het verzekeringscertificaat, indien van toepassing) waarop de Bruikleengever als 

begunstigde wordt vermeld, dient door de Bruikleennemer aan de Bruikleengever te 

worden getoond vóór aanvang van de transportprocedures. Indien de waarborgdocumenten 

niet overeenstemmen met de vereiste risicodekking, heeft de Bruikleengever het recht om 

de overdracht van de bruiklening(en) tegen te houden totdat deze documenten 

dienovereenkomstig zijn gerectificeerd door de Bruikleennemer. In het geval van verlies of 

schade dient de Bruikleengever hier onverwijld van in kennis te worden gesteld. 
 

Indien de waarborg niet de volledig overeengekomen waarde dekt, stemt de 

Bruikleennemer ermee in om het resterende bedrag te verzekeren krachtens een 

commerciële verzekering. 

 

Versie B (waarborg door de Bruikleennemer) 
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 De waarde van de bruiklening(en) wordt bepaald door de Bruikleengever en hier dient de 

Bruikleennemer mee in te stemmen. 

 De bruiklening(en) wordt (worden) gedekt door de staats-/overheidswaarborg van de 

Bruikleennemer ‘van spijker tot spijker’ (vanaf het moment van ophalen tot en met het 

moment van retourneren) voor alle risico’s, met inbegrip van vervoer, met de gebruikelijke 

standaarduitzonderingen zoals slijtage, inherente gebreken, schade door reiniging en 

restauratiewerk, oorlogsachtige handelingen en atoomenergie. Het Certificaat van waarborg 

(en het verzekeringscertificaat, indien van toepassing) waarop de Bruikleengever als 

begunstigde wordt vermeld, dient door de Bruikleennemer aan de Bruikleengever te 

worden getoond vóór aanvang van de transportprocedures. Indien de waarborgdocumenten 

niet overeenstemmen met de vereiste risicodekking, heeft de Bruikleengever het recht om 

de overdracht van de bruiklening(en) tegen te houden totdat deze documenten 

dienovereenkomstig zijn gerectificeerd door de Bruikleennemer. 
 

De waarborg dient de dekking te omvatten van alle risico’s van fysiek verlies of schade om 

ongeacht welke reden, tijdens het transport en op locatie in de galerie, met vermelding van 

de waarde in euro’s en alleen de standaarduitzonderingen. De waarde van de 

bruiklening(en) wordt bepaald door de Bruikleengever en hier dient de Bruikleennemer mee 

in te stemmen. Dit is een Taxatiewaarde waartegen in het geval van schade geen bezwaar 

kan worden gemaakt. 
 

Indien de waarborg niet de volledig overeengekomen waarde dekt, stemt de 

Bruikleennemer ermee in om het resterende bedrag te verzekeren krachtens een 

commerciële verzekering. 

 

In het geval van verlies of schade dient de Bruikleengever hier onverwijld van in kennis te 

worden gesteld. De schade moet worden beschreven in een rapport dat, samen met foto’s, 

binnen drie dagen aan de Bruikleengever dient te worden gestuurd. De Bruikleennemer 

dekt de kosten die nodig zijn voor inspectie door personeel van de Bruikleengever. 
 

In het geval van volledig verlies dient de Taxatiewaarde (zoals vermeld in de 

Bruikleenovereenkomst) te worden betaald. In het geval van schade worden de 

restauratiekosten, evenals de waardevermindering, bepaald door deskundigen die door de 

Bruikleengever worden benoemd en die door de Bruikleennemer worden goedgekeurd.  
 

Versie C (Bruikleennemer verzekert) 

 

De bruiklening(en) wordt (worden) door de Bruikleennemer verzekerd ‘van spijker tot 

spijker’ (vanaf het moment van ophalen tot en met het moment van retourneren) tegen 

alle risico’s, met inbegrip van vervoer, met de gebruikelijke standaarduitzonderingen zoals 

slijtage, inherente gebreken, schade door reiniging en restauratiewerk, oorlog en 

oorlogsachtige handelingen en atoomenergie. Het verzekeringscertificaat of een getekende 

kopie daarvan dient door de Bruikleennemer aan de Bruikleengever te worden overlegd 

vóór aanvang van de transportprocedures. Indien de verzekeringsdocumenten niet 

overeenstemmen met de vereiste risicodekking, heeft de Bruikleengever het recht om de 

overdracht van de bruiklening(en) tegen te houden totdat de verzekeringsdocumenten 
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dienovereenkomstig zijn gerectificeerd door de Bruikleennemer. In het geval van verlies of 

schade dient de Bruikleengever hier onverwijld van in kennis te worden gesteld. 
 

Versie D (Bruikleennemer verzekert) 

 

 De waarde van de bruiklening(en) wordt bepaald door de Bruikleengever en hier dient de 

Bruikleennemer mee in te stemmen. 

 De bruiklening(en) wordt (worden) door de Bruikleennemer verzekerd ‘van spijker tot 

spijker’ (vanaf het moment van ophalen tot en met het moment van retourneren) tegen 

alle risico’s, met inbegrip van vervoer, met de gebruikelijke standaarduitzonderingen zoals 

slijtage, inherente gebreken, schade door reiniging en restauratiewerk, oorlogsachtige 

handelingen en atoomenergie. Het verzekeringscertificaat of een getekende kopie daarvan, 

waarop de Bruikleengever als begunstigde wordt vermeld, dient door de Bruikleennemer 

aan de Bruikleengever te worden overlegd vóór aanvang van de transportprocedures. 

Indien de verzekeringsdocumenten niet overeenstemmen met de vereiste risicodekking, 

heeft de Bruikleengever het recht om de overdracht van de bruiklening(en) tegen te 

houden totdat de verzekeringsdocumenten dienovereenkomstig zijn gerectificeerd door de 

Bruikleennemer. 
 

De allriskverzekering dient alle risico’s te dekken van fysiek verlies of schade om ongeacht 

welke reden, tijdens het transport en op locatie in de galerie, met vermelding van de 

waarde in euro’s. De waarde van de bruiklening(en) wordt bepaald door de Bruikleengever 

en wordt goedgekeurd door de Bruikleennemer. Dit is een Taxatiewaarde waartegen in het 

geval van schade geen bezwaar kan worden gemaakt. Deze staat vermeld in de 

Bruikleenovereenkomst. 
 

In het geval van verlies of schade dient de Bruikleengever hier onverwijld van in kennis te 

worden gesteld. De schade moet worden beschreven in een rapport waar tevens foto’s bij 

dienen te zitten. 
 

In het geval van volledig verlies moet de Taxatiewaarde worden betaald. In het geval van 

schade worden de restauratiekosten, evenals de waardevermindering, bepaald door 

deskundigen die door de Bruikleengever worden benoemd en die door de Bruikleennemer 

worden goedgekeurd.  
 

In het geval van een grote schommeling van waarden op de (kunst)markt, mag de 

Bruikleengever een nieuwe verzekeringswaarde voor langetermijnbruikleningen bepalen. 

Hij dient de Bruikleennemer hiervan schriftelijk in kennis te stellen en moet de nieuwe 

waarde kunnen rechtvaardigen. Deze waarde wordt veertien dagen later van kracht. 
 

Versie E (Bruikleengever verzekert) 

 

 De waarde van de bruiklening(en) wordt bepaald door de Bruikleengever en hier dient de 

Bruikleennemer mee in te stemmen. 

De bruiklening(en) wordt (worden) door de Bruikleengever verzekerd ‘van spijker tot 

spijker’ (vanaf het moment van ophalen tot en met het moment van retourneren) tegen 

alle risico’s, met inbegrip van vervoer, met de gebruikelijke standaarduitzonderingen zoals 

slijtage, inherente gebreken, schade door reiniging en restauratiewerk, oorlogsachtige 
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handelingen en atoomenergie. Het verzekeringscertificaat of een getekende kopie daarvan 

dient aan de Bruikleennemer te worden overlegd vóór aanvang van de 

transportprocedures. Indien de verzekeringspremie niet is betaald op het moment dat de 

bruiklening(en) het pand van de Bruikleengever dienen te verlaten, heeft de Bruikleengever 

het recht om de overdracht van de bruiklening(en) tegen te houden totdat de betaling is 

ontvangen. In het geval van verlies of schade dient de Bruikleengever hier onverwijld van 

in kennis te worden gesteld. 
 

Versie F (Bruikleengever verzekert) 

 

 De waarde van de bruiklening(en) wordt bepaald door de Bruikleengever en hier dient de 

Bruikleennemer mee in te stemmen. 

 De bruiklening(en) wordt (worden) door de Bruikleengever verzekerd ‘van spijker tot 

spijker’ (vanaf het moment van ophalen tot en met het moment van retourneren) tegen 

alle risico’s, met inbegrip van vervoer, met de gebruikelijke standaarduitzonderingen zoals 

slijtage, inherente gebreken, schade door reiniging en restauratiewerk, oorlogsachtige 

handelingen en atoomenergie. Het verzekeringscertificaat of een getekende kopie daarvan 

dient aan de Bruikleennemer te worden overlegd vóór aanvang van de 

transportprocedures. Indien de verzekeringspremie niet is betaald op het moment dat de 

bruiklening(en) het pand van de Bruikleengever dient (dienen) te verlaten, heeft de 

Bruikleengever het recht om de overdracht van de bruiklening(en) tegen te houden totdat 

de betaling is ontvangen. 
 

In het geval van verlies of schade dient de Bruikleengever hier onverwijld van in kennis te 

worden gesteld. De schade moet worden beschreven in een rapport waar tevens foto’s bij 

dienen te zitten. 
 

In het geval van volledig verlies moet de Taxatiewaarde, die wordt vermeld in de 

Bruikleenovereenkomst, worden betaald. In het geval van schade worden de 

restauratiekosten, evenals de waardevermindering, bepaald door deskundigen die door de 

Bruikleengever worden benoemd en die door de Bruikleennemer worden goedgekeurd. 
 

In het geval van een grote schommeling van waarden op de (kunst)markt, mag de 

Bruikleengever een nieuwe verzekeringswaarde bepalen. Hij dient de Bruikleennemer 

hiervan schriftelijk in kennis te stellen en moet de nieuwe waarde kunnen rechtvaardigen. 

Deze waarde wordt veertien dagen later van kracht. 
 

Versie G (geen verzekering door de Bruikleennemer) 

 

 De waarde van de bruiklening(en) wordt bepaald door de Bruikleengever en hier dient de 

Bruikleennemer mee in te stemmen. 

De bruiklening(en) wordt (worden) door de Bruikleengever verzekerd ‘van spijker tot 

spijker’ (vanaf het moment van ophalen tot en met het moment van retourneren) tegen 

alle risico’s tijdens het vervoer, met de gebruikelijke standaarduitzonderingen zoals 

slijtage, inherente gebreken, schade door reiniging en restauratiewerk, oorlogsachtige 

handelingen en atoomenergie. De bruiklening(en) zijn niet verzekerd tijdens het verblijf op 

de locatie van de Bruikleengever. 
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Het verzekeringscertificaat of een getekende kopie daarvan dient aan de Bruikleennemer te 

worden overlegd vóór aanvang van de transportprocedures. Indien de verzekeringspremie 

niet is betaald op het moment dat de bruiklening(en) het pand van de Bruikleengever dient 

(dienen) te verlaten, heeft de Bruikleengever het recht om de overdracht van de 

bruiklening(en) tegen te houden totdat de betaling is ontvangen. 
 

In het geval van schade aan een object is de Bruikleennemer aansprakelijk voor de kosten 

van reparatie, bewaring en overige kosten die direct verband houden met de betreffende 

schade. Hij is aansprakelijk voor een mogelijke afname van de waarde indien de schade 

opzettelijk is veroorzaakt door de Bruikleennemer of is ontstaan door nalatigheid van de 

Bruikleennemer en/of de niet-naleving van de bruikleenovereenkomst. 
 

 In het geval van verlies of schade dient de Bruikleengever hier onverwijld van in kennis te 

worden gesteld. De schade moet worden beschreven in een rapport waar tevens foto’s bij 

dienen te zitten. 

 

 

Verpakking en transport 

 

Versie A 

 

Het transport van de bruiklening(en) naar en van de eindbestemming dient te gebeuren 

voor kosten en aansprakelijkheid van de Bruikleennemer. De Bruikleengever en de 

Bruikleennemer dienen overeenstemming te bereiken over de keuze van een 

transportagent. De werken dienen te worden verpakt in geschikt materiaal dat het 

object/de objecten maximaal beschermt en dienen opnieuw te worden verpakt in hetzelfde 

of soortgelijk materiaal als waarin ze werden ontvangen, tenzij de Bruikleengever 

anderszins heeft goedgekeurd. 
 

Versie B 

 

 Het transport van de bruiklening(en) naar en van de eindbestemming dient te gebeuren 

voor kosten en aansprakelijkheid van de Bruikleennemer. De Bruikleengever en de 

Bruikleennemer dienen overeenstemming te bereiken over de keuze van een 

transportagent. Elke gebruikte vervoersonderneming dient ervaring te hebben met het 

transport van kwetsbare en waardevolle objecten en dient te beschikken over medewerkers 

die getraind zijn in de behandeling van dergelijk materiaal. De werken dienen te worden 

verpakt in geschikt materiaal dat het object/de objecten maximaal beschermt en dienen op 

dezelfde wijze opnieuw te worden verpakt. 
 

Op het wegnemen, verpakken, uitpakken en transport dient toezicht te worden gehouden 

door gekwalificeerde kunstbehandelaars, in samenwerking met leden van het personeel van 

de Bruikleengever en/of Bruikleennemer. Voertuigen moeten de juiste bescherming bieden 

tegen trillingen en schokken en uitersten in relatieve vochtigheid en 

temperatuursomstandigheden, moeten twee chauffeurs hebben en over een goede 

bescherming tegen diefstal beschikken. De vrachtwagen mag op geen enkel moment 

onbewaakt blijven. Voor het retourtransport dienen de werken opnieuw te worden verpakt 
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in hetzelfde of soortgelijk materiaal als waarin ze werden ontvangen, tenzij de 

Bruikleengever anderszins heeft goedgekeurd. 
 

 

Koeriers 

 

De bruiklening(en) moet (moeten) per koerier worden verstuurd naar en van 

______________________________________ (vestigingsplaats van Bruikleengever en 

Bruikleennemer invullen) door een lid van het personeel van de Bruikleengever. 

 

De Bruikleennemer is aansprakelijk voor alle onkosten die voortvloeien uit de reis van de 

koerier, met inbegrip van dagvergoedingen en hotelaccommodatie in een goed 

middenklassehotel. 

 

Bijzondere afspraken: ________________________________________________ 
 

 

Zorg voor objecten en installatie 

 

Versie A 

 

De installatie moet worden verricht door gekwalificeerde professionele kunstbehandelaars 

die onder toezicht staan van het personeel van de Bruikleennemer en die getraind zijn in 

het optreden in noodgevallen. De Bruikleennemer dient te zorgen voor een constante en 

adequate bescherming van de bruiklening(en). De objecten dienen in de staat te worden 

gehouden waarin ze zijn ontvangen en de Bruikleennemer dient zo goed mogelijk voor de 

objecten te zorgen. 
 

De Bruikleennemer mag geen wijzigingen aanbrengen in de toestand van het geleende 

eigendom zonder schriftelijke toestemming van de Bruikleengever. 

 

Behalve in noodgevallen, mogen de werken niet worden verplaatst of elders worden 

opgehangen zonder toestemming van de Bruikleengever. De Bruikleengever stelt een 

statusrapport op dat het object vergezelt en dat bij aankomst van het (de) object(en) door 

de Bruikleennemer dient te worden ingevuld. Indien de Bruikleengever geen statusrapport 

kan verstrekken, stelt de Bruikleennemer dit rapport op bij het uitpakken van de 

bruiklening(en) in zijn pand. Indien er wijzigingen in de toestand van de bruiklening(en) 

wordt opgemerkt, moet er onverwijld contact worden opgenomen met de Bruikleengever. 
 

Versie B 

 

De installatie moet worden verricht door gekwalificeerde professionele kunstbehandelaars 

die onder toezicht staan van het personeel van de Bruikleengever en die getraind zijn in het 

optreden in noodgevallen. De Bruikleennemer dient te zorgen voor een constante en 

adequate bescherming van de bruiklening(en). De objecten dienen in de staat te worden 

gehouden waarin ze zijn ontvangen en de Bruikleennemer dient zo goed mogelijk voor de 

objecten te zorgen. 
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Werken die zijn verpakt in kratten met klimaatbeheersing, dienen ten minste 24 uur te 

worden opgeslagen om te acclimatiseren. Lege kratten moeten binnenshuis worden 

opgeslagen in een veilige opslagruimte met klimaat- en temperatuurbeheersing en dienen 

te worden beschermd tegen vocht, vuil, schimmel en ongedierte. Om te acclimatiseren, 

moeten ze 24 uur voordat ze opnieuw worden gebruikt aan de galerieën worden geleverd. 
 

De Bruikleennemer mag geen wijzigingen aanbrengen in de toestand van het eigendom. 

 

Behalve in noodgevallen, mogen de werken niet worden verplaatst, of elders worden 

opgehangen, of opnieuw worden geïnstalleerd zonder toestemming van de Bruikleengever. 

Ingelijste objecten mogen niet uit hun lijst worden gehaald, niet uit verstevigingen of 

beschermingsvoorzieningen worden gehaald en mogen evenmin worden gereinigd of op 

enige manier worden gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

Bruikleengever. 
 

Het geleende eigendom mag niet in de onmiddellijke nabijheid van verwarmingseenheden 

of luchtbevochtigings- of ontvochtigingseenheden of –apparaten worden geplaatst en dient 

te allen tijde te worden beschermd tegen direct zonlicht, sterk kunstlicht en bronnen van 

warme en koude lucht. 

  

De Bruikleengever stelt een statusrapport op dat het object vergezelt en dat bij aankomst 

van het (de) object(en) door de Bruikleennemer dient te worden ingevuld. Indien de 

Bruikleengever geen statusrapport kan verstrekken, stelt de Bruikleennemer dit rapport op 

bij het uitpakken van de bruiklening(en) in zijn pand. Indien er wijzigingen in de toestand 

van de bruiklening(en) worden opgemerkt, moet er onverwijld contact worden opgenomen 

met de Bruikleengever. 
 

 

Omgeving 

 

In de tentoonstellingsgalerieën dient een stabiel klimaat met de volgende omstandigheden te 

worden gehandhaafd: 

 

Temperatuur:   
 

Relatieve vochtigheid:    
 

Lichtintensiteit: schilderijen ______________ 
 

 tekeningen ______________ 

 

 overige ______________ 

 

Overige omstandigheden: _____________________________________________ 
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Beveiliging en veiligheid 

 

Versie A 

 

 De Bruikleennemer zegt toe de bruiklening(en) te beveiligen overeenkomstig algemeen 

aanvaarde omstandigheden van controle en veiligheid gedurende de gehele tijd dat deze 

zich in zijn pand bevinden. 

 

In de tentoonstellingsruimten is roken, eten en drinken verboden. 

 

De Bruikleengever behoudt zich het recht voor om de bruiklening(en) te inspecteren 

wanneer deze worden tentoongesteld. 

 

Op verzoek verstrekt de Bruikleennemer, voorafgaand aan de ondertekening van de 

Bruikleenovereenkomst, een faciliteitenrapport aan de Bruikleengever. 

 

Versie B 

 

 De Bruikleennemer zegt toe de bruiklening(en) te beveiligen overeenkomstig algemeen 

aanvaarde omstandigheden van controle en veiligheid gedurende de gehele tijd dat deze 

zich in zijn pand bevinden. 

 

De Bruikleennemer zorgt voor beveiliging middels bewakers, barrières, sokkels, vitrines, 

elektronische apparatuur enz. om de bruiklening(en) veilig te houden in zijn pand en om 

ervoor te zorgen dat het publiek het werk/de werken niet aanraakt of anderszins 

beschadigt. De Bruikleennemer dient ervoor te zorgen dat de tentoonstellingslocatie 

voldoet aan de regelgeving op het gebied van brandveiligheid en dat de suppoosten 

volledig zijn getraind om op te treden in het geval van gevaar. 
 

In de tentoonstellingsruimten is roken, eten en drinken verboden. 

 

De Bruikleengever behoudt zich het recht voor om de bruiklening(en) te inspecteren 

wanneer deze worden tentoongesteld. 

 

Op verzoek verstrekt de Bruikleennemer, voorafgaand aan de ondertekening van de 

Bruikleenovereenkomst, een faciliteitenrapport aan de Bruikleengever, zodat de 

Bruikleengever de omgeving, beveiliging en logistieke implicaties van het in bruikleen 

geven aan deze locatie kan beoordelen. 

 

 

Reproducties en publiciteit 

 

Versie A 

 

Geleende objecten mogen op geen enkele wijze worden gefotografeerd, gefilmd, 

uitgezonden op video of op televisie of worden gekopieerd zonder de voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de Bruikleengever. 
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De pers en het museumpersoneel mogen de bruiklening(en) fotograferen als onderdeel van 

de tentoonstelling voor het doeleinde van reclame of voor het vastleggen van een 

algemeen overzicht. De werken mogen worden gefilmd voor publiciteitsdoeleinden van de 

tentoonstelling. Er dient te allen tijde toezicht te worden gehouden op het filmen. 
 

Fotomateriaal kan worden verkregen bij   
 

De Bruikleennemer dient de Bruikleengever ________ (aantal invullen) exemplaren van de 

tentoonstellingscatalogus te verstrekken. 

 

 

Versie B 

 

 Geleende objecten mogen op geen enkele wijze worden gefotografeerd, gefilmd, 

uitgezonden op video of op televisie of worden gekopieerd zonder de voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de Bruikleengever. Door de Bruikleengever verstrekte 

reproducties – foto’s, dia’s of digitale afbeeldingen – mogen alleen worden gepubliceerd in 

de tentoonstellingscatalogus of het promotiemateriaal van de tentoonstelling, tenzij 

anderszins is overeengekomen met de Bruikleengever. Bij gepubliceerde reproducties 

dienen de titel, kunstenaar en eigenaar van het werk te worden vermeld, evenals de 

fotograaf. De Bruikleennemer verplicht zich tot het verkrijgen van de betreffende 

auteursrechten. De Bruikleennemer mag geen publicatierechten overdragen aan derde 

partijen zonder toestemming van de Bruikleengever. 
 

Fotomateriaal kan worden verkregen bij   
 

De pers en het museum mogen de bruiklening(en) fotograferen als onderdeel van de 

tentoonstelling voor reclamedoeleinden of voor het vastleggen van een algemeen overzicht. 

De werken mogen worden gefilmd voor publiciteitsdoeleinden van de tentoonstelling. Er 

dient te allen tijde toezicht te worden gehouden op het filmen. 
 

De Bruikleennemer dient aan de Bruikleengever exemplaren te verstrekken van alle 

publicaties, brochures of publiciteitsmaterialen. Er dienen _________ (aantal invullen) 

exemplaren van de catalogus aan de Bruikleengever te worden gestuurd. 
 

 

Erkenning 

 

Versie A 

 

De credits moeten als volgt worden vermeld: 

 

____________________________________________________________ 

 

Versie B 

 

De Bruikleengever moet op displays, tentoonstellingslabels, kennisgevingen, literatuur, 

publiciteitsmateriaal en catalogi als volgt worden vermeld: 



  
Standaard bruikleenovereenkomst 

voor tijdelijke tentoonstellingen: 

 

Bruikleenovereenkomst (bladzijde 1 - 3) 
Bruikleenvoorwaarden (bladzijde 4 - 14) 

 14

 

____________________________________________________________ 

 

 

Sponsors 

 

Met betrekking tot het sponsorbeleid neemt de Bruikleennemer de ethische normen in acht 

die algemeen zijn aanvaard in de internationale museumpraktijk. De Bruikleengever 

behoudt zich het recht voor om sponsors goed te keuren of te weigeren voor 

tentoonstellingen die alleen uit zijn eigendom bestaan. 
 

 

Terugtrekking, beëindiging 

 

Versie A 

 

De Bruikleengever mag de Bruikleenovereenkomst, of de bepalingen van enig deel van de 

Bruikleenovereenkomst, met onmiddellijke ingang middels schriftelijke kennisgeving aan de 

Bruikleennemer beëindigen, indien de Bruikleennemer enige verplichting krachtens de 

Bruikleenovereenkomst niet naleeft. 

 

Versie B 

 

 De Bruikleengever mag de Bruikleenovereenkomst, of de bepalingen van enig deel van de 

Bruikleenovereenkomst, met onmiddellijke ingang middels schriftelijke kennisgeving aan de 

Bruikleennemer beëindigen, indien de Bruikleennemer enige verplichting krachtens de 

Bruikleenovereenkomst niet naleeft. 

 

In het geval van niet-naleving komen alle rechten van de Bruikleennemer krachtens deze 

overeenkomst met onmiddellijke ingang te vervallen. De Bruikleennemer dient de 

bruiklening(en) onmiddellijk over te brengen naar een locatie die door de Bruikleengever 

wordt gespecificeerd. De Bruikleengever mag alle redelijke kosten, met inbegrip van 

juridische kosten, verhalen op de Bruikleennemer. 
 

Zowel de Bruikleennemer als de Bruikleengever mogen een tentoonstelling of een deel 

daarvan annuleren of de overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn 

van 28 dagen. De Bruikleengever dient alle kosten in verband met deze beëindiging te 

dragen. 
 

 

Vrijstelling van inbeslagneming 

 

Versie A 

 

Op verzoek van de Bruikleengever dient de Bruikleennemer te zorgen voor vrijstelling van 

inbeslagneming van de bruiklening(en) indien de wetgeving in het land van de 

tentoonstellingslocatie(s) een dergelijke bescherming biedt.  
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De Bruikleengever bevestigt dat hij de rechtmatige eigenaar van de geleende objecten is. 

 

Versie B 

 

Op verzoek van de Bruikleengever dient de Bruikleennemer te zorgen voor vrijstelling van 

inbeslagneming van de bruiklening(en) indien de wetgeving in het land van de 

tentoonstellingslocatie(s) een dergelijke bescherming biedt.  
 

De Bruikleengever bevestigt dat hij de rechtmatige eigenaar van de geleende objecten is. 

 

Een document met een juridisch bindende toezegging van vrijstelling dat is afgegeven door 

de bevoegde autoriteit, dient aan de Bruikleengever te worden gestuurd voordat er 

toestemming kan worden gegeven voor de aanvang van het verpakken en verzenden. 

 

 

Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank 

 

 Op deze overeenkomst is het recht van ___________________ (naam van staat/land 

invullen) van toepassing. Alle geschillen of onenigheid tussen de Bruikleengever en de 

Bruikleennemer die voortvloeien uit deze overeenkomst, worden beslecht door middel van 

onderhandeling en arbitrage. Indien dit niet lukt, wordt hierover besloten door het 

Arbitrage-instituut van de Kamer van Koophandel van ___________________ (naam 

staat/land invullen). 
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Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst, na ondertekening, ongeldig of 

ontoepasbaar worden, blijven de resterende bepalingen van deze overeenkomst onverkort van 

kracht. 

 

 

 

 

 

 

Instelling Bruikleengever: Instelling Bruikleennemer: 
 

    

 

Datum: Datum: 
 

    

 

Handtekening Bruikleengever: Handtekening Bruikleennemer: 
 

    


