Voorwaarden voor bruikleen voor bepaalde tijd “Provinciaal depot voor bodemvondsten Overijssel”
ARTIKEL 1.

Inhoud van de overeenkomst
1. Bruikleengever geeft aan bruikleennemer in bruikleen het object zoals vermeld in de aan
deze overeenkomst gehechte bijlage.
2. Het object wordt in bruikleen gegeven ten behoeve van [tentoonstelling of onderzoek en
begin- en einddatum invullen].

ARTIKEL 2.

Duur van de overeenkomst
1. Het bruikleen vangt aan op de datum dat het object getransporteerd wordt van
bruikleengever naar bruikleennemer, voor deze overeenkomst is dat [datum invullen].
2. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van [invullen] maanden, en zal derhalve
van rechtswege eindigen op [datum invullen].

ARTIKEL 3.

Vervoer en verpakking
1. Bruikleennemer draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het vervoer en de
verpakking van het object. Bruikleennemer zal vooraf de offerte(s) voor het vervoer en de
verpakking goedkeuren.
2. Het object wordt vervoerd door een daarvoor geschikte vervoersmaatschappij die vooraf
door bruikleengever goedgekeurd wordt.

ARTIKEL 4.

Exposeren en onderzoek
1. Bruikleennemer zal het object uitsluitend exposeren op de locatie: [invullen]. Het object
mag slechts overgebracht worden naar een andere locatie na uitdrukkelijke schriftelijke
goedkeuring van bruikleengever.
2. Bruikleennemer zal het object uitsluitend onderzoeken op de locatie: [invullen]. Het
object mag slechts overgebracht worden naar een andere locatie na uitdrukkelijke
schriftelijke goedkeuring van bruikleengever.
3. Bruikleennemer zal het object uitsluitend exposeren of onderzoeken voor het in artikel
1.2. genoemde doel.
4. Bruikleennemer voert het algehele beheer van en toezicht over de ruimte waarin het
object wordt geëxposeerd of onderzocht.
5. Bruikleennemer draagt zorg voor geschikte conditionering van de ruimte waaronder
onder andere wordt verstaan dat bruikleennemer zorgdraagt voor:
 strikte naleving van een rookverbod en een verbod op het nuttigen van etenswaren of
dranken in de ruimte;
 beveiligingsmaatregelen;
 klimaat- en lichtomstandigheden overeenkomstig de algemeen gangbare normen voor
musea of bij onderzoek volgens de richtlijnen van de KNA 4.1 .
 een verbod op fotografie door bezoekers en in het geval van fotografie waarvoor wél
toestemming is gegeven een verbod op sterke lichtbronnen voor foto- en of
filmopnamen.
6. Bruikleengever kan aanvullende voorwaarden stellen ten aanzien van de condities
waaronder het object wordt geëxposeerd of onderzocht, namelijk: [invullen]
7. Afgezien van het bepaalde in artikel 4.5 doet bruikleennemer overigens alles wat van een
goed bruikleennemer mag worden verwacht om het object op zo zorgvuldig mogelijke
wijze te behandelen.
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ARTIKEL 5.

Conditierapporten
1. Vòòrdat het object naar bruikleennemer wordt getransporteerd, doet bruikleengever
bruikleennemer een recent conditierapport toekomen van het object. In dit
conditierapport wordt zo nauwkeurig mogelijk de toestand van het object weergegeven.
Bij het conditierapport dient een recente foto van het object te worden gevoegd.
2. Bij aankomst van het object bij bruikleennemer controleert bruikleennemer terstond het
conditierapport. Indien bruikleennemer van mening is dat het conditierapport geen juiste
weergave geeft van de toestand van het object dan stelt hij bruikleengever hiervan
onmiddellijk op de hoogte. Indien partijen van mening zijn dat het conditierapport
aangepast dient te worden dan ontvangt bruikleengever een kopie van het aangepaste
conditierapport.
3. Uiterlijk een week voordat het object weer naar bruikleengever wordt getransporteerd
stelt bruikleennemer opnieuw een conditierapport op waarvan een kopie wordt
overhandigd aan bruikleengever. Indien er door bruikleengever verschillen worden
geconstateerd die niet een gevolg zijn van normale slijtage van het object en die
restauratie vereisen beslist bruikleengever op welke manier de restauratie uitgevoerd zal
worden. De kosten zullen in dat geval voor rekening van bruikleennemer komen.

ARTIKEL 6.

Restauratie / Conservering
1. Bruikleennemer zal nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
bruikleengever een in bruikleen gegeven object (laten) restaureren, schoonmaken of
anderszins iets aan het object wijzigen tenzij er voor het vragen en verkrijgen van
toestemming geen tijd is vanwege een spoedeisende omstandigheid en deze
spoedeisende omstandigheid met zich meebrengt dat direct actie moet worden
ondernomen. Bruikleennemer zal in dit laatste geval alles wat redelijkerwijs in zijn
vermogen ligt in het werk stellen voor het behoud van het object.
2. Indien bruikleengever vooraf toestemming geeft voor restauratie wordt tegelijk met het
geven van de toestemming afgesproken voor wiens rekening en risico de restauratie is.

ARTIKEL 7.

Catalogi
1. Het object mag ten behoeve van de catalogus van de tentoonstelling waarvoor het
bruikleen is gegeven worden gefotografeerd. Als beheerder wordt vermeld: “Provinciaal
Depot voor Bodemvondsten Overijssel”. Indien het een object betreft uit de collectie van
Oudheidkamer Twente (OKT) wordt vermeld: “Provinciaal Depot voor Bodemvondsten
Overijssel, uit collectie van de Oudheidkamer Twente”.
2. In het geval het object wordt afgebeeld in de catalogus ontvangt bruikleengever hiervan
gratis minimaal 2 exemplaren.

ARTIKEL 8.

Intellectuele eigendom
1. Behoudens het bepaalde in artikel 7 is het bruikleennemer niet toegestaan het object
vast te leggen op foto, film of digitaal voor zover dit niet noodzakelijk is in verband met
de tentoonstelling of onderzoek waarvoor het object in bruikleen is gegeven.
2. Indien bruikleennemer gebruik wenst te maken van reeds bestaande foto’s, dia’s films of
digitaal materiaal van het object waarop (auteurs)rechten van rechthebbende(n) rusten,
zal bruikleennemer deze auteursrechten respecteren en met de rechthebbende(n)
overleggen over een eventuele vergoeding voor gebruik van het materiaal.
3. Bruikleennemer zal te allen tijde de eventueel nog bestaande auteursrechten van de
rechthebbende(n) van het object respecteren.
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ARTIKEL 9.

Risico Bruikleen
1. Het bruikleen geschiedt voor rekening en risico van bruikleennemer.
2. Bruikleennemer zal bij verlies of beschadiging van het object bruikleengever hiervan
onmiddellijk in kennis stellen.
3. Bruikleennemer is niet aansprakelijk voor de normale slijtage van het object en schade
aan het object die veroorzaakt is door een omstandigheid die niet te wijten is aan
bruikleennemer.

ARTIKEL 10.

Verzekering
1. De bruikleennemer is verplicht het object afdoende te verzekeren volgens de in het
intermuseale verkeer geldende verzekeringsvoorwaarden ‘van spijker tot spijker’.
2. De onder lid 1 van dit artikel genoemde verzekeringsplicht is niet van toepassing indien er
tussen partijen reeds nadere schriftelijk vastgelegde regelingen bestaan met betrekking
tot aansprakelijkheidstoedeling / wederzijdse vrijwaring.

ARTIKEL 11.

Kosten Bruikleen
1. De navolgende kosten worden door bruikleennemer gedragen:
 de verzekeringspremie;
 de kosten van verpakking van het object;
 de kosten van het transport;
 de kosten van conditionering van de ruimte waarin het object wordt geëxposeerd;
 een bijdrage in de kosten van conservering en/of restauratie van het object ten
behoeve van het exposabel maken van het object.
2. In het geval deze kosten gemaakt zijn door bruikleengever, factureert bruikleengever
door aan bruikleennemer. Bruikleennemer betaalt de factuur binnen 30 dagen.

ARTIKEL 12.

Tussentijdse Beëindiging
Indien bruikleennemer het object
 niet gebruikt voor de tentoonstelling of onderzoek waarvoor het in bruikleen is gegeven;
 niet behandelt volgens de bepalingen in deze overeenkomst;
dan is bruikleengever gerechtigd de bruikleenovereenkomst met onmiddellijke ingang en
zonder tussenkomst van een rechterlijke instantie te beëindigen en te verlangen dat
bruikleennemer ervoor zorgdraagt dat het object terstond weer bij bruikleengever in bezit
komt.

ARTIKEL 13.

Terugnamebevoegdheid
1. In het geval bruikleengever voor de einddatum van deze bruikleenovereenkomst het
object zelf dringend nodig heeft als gevolg van een omstandigheid die bij het aangaan
van deze bruikleenovereenkomst redelijkerwijs niet was te voorzien, deelt bruikleengever
dit schriftelijk en met redenen omkleed mee aan bruikleennemer. Bruikleennemer zal
hierop zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk het object afstaan aan bruikleengever.
2. Bruikleennemer kan het object voor de einddatum van deze bruikleenovereenkomst op
grond van bij het aangaan van deze overeenkomst redelijkerwijs niet te voorziene,
dringende omstandigheid teruggeven aan bruikleengever mits bruikleengever aangeeft
dat hij opslagruimte beschikbaar heeft voor het object. Is dit niet het geval, dat zal
bruikleennemer het object voor eigen rekening in een daartoe passende opslagruimte
opslaan tot het einde van de bruikleenovereenkomst of zoveel eerder als bruikleengever
aangeeft.
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ARTIKEL 14.
Geschillen
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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