
BRUIKLEENOVEREENKOMST 
 
De ondergetekenden:  

 
  
(1) De STICHTING BIBELOT, statutair gevestigd te Dordrecht, kantoorhoudende aldaar aan het adres 

Noordendijk 148 (3311 RR), ten deze vertegenwoordigd door haar directeur De heer D. van Wijngaarden 
die ter zake bevoegd is, hierna “BIBELOT”; 

 en:  

(2) zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, wonende te zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz aan het adres zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, 
hierna: “zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz”;  

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

1. BIBELOT stelt aan zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz in bruikleen, zulks ten behoeve van uitvoering van 

werkzaamheden in de vestiging ‘Noordendijk 148, de bruikleengoederen ter beschikking zoals omschreven 

in de bijlage. 

2. BIBELOT verklaart eigenaar te zijn van de in bruikleen gestelde goederen en bevoegd te zijn tot het in 

bruikleen geven van bovenstaande goederen. 

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

4. De vervangingswaarde van de goederen wordt voor de duur van de overeenkomst in totaal door partijen 

gesteld op 0 (nul) euro. 

5. Voor het gebruik van de bruikleengoederen wordt een vergoeding vastgesteld t.w.v. € 0 (nul) euro.  

6. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz is verplicht de bruikleengoederen slechts in overeenstemming met zijn 

bestemming te gebruiken en deze bruikleengoederen op haar kosten te verzekeren en verzekerd te 

houden. 

7. Het is zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz verboden zonder voorafgaande toestemming van BIBELOT de 

bruikleengoederen te gebruiken buiten de vestiging. 

8. Het is zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz verboden om de bruikleengoederen, hetzij om niet, hetzij tegen vergoeding 

aan derden uit te lenen. 

9. Het is zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz verboden om de bruikleengoederen te dupliceren. 

10.  Deze overeenkomst kan met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds worden 

beëindigd indien: 

a. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz afziet van een verder gebruik van de bruikleengoederen; 

b. Eén der contractanten in staat van faillissement wordt verklaard of aan één der contractanten 

surseance van betaling wordt verleend. 

c. Op enigerlei wijze de arbeidsovereenkomst of vrijwilligersovereenkomst tussen contractanten 

wordt beëindigd. 
11.  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz verplicht zich om schade aan of verlies of diefstal van één of meerdere 

bruikleengoederen direct en zonder voorbehoud te melden aan BIBELOT. 

12.  Wijzigingen en/of aanvullingen van de bepalingen in deze overeenkomst zijn slechts bindend indien 
schriftelijk overeengekomen. 

 

 
Aldus opgemaakt en overeengekomen te Dordrecht d.d. ……………………… 
 

David van Wijngaarden    zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
 
 

 
………………………    ………………………



DE BIJLAGE BIJ BRUIKLEENOVEREENKOMST 
 
 

 

SLEUTEL VERSTREKT RETOUR 
Nummer Omschrijving Datum 

Handtekening voor ontvangst 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz  

Datum 
Handtekening voor retour 
David van Wijngaarden 
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