Bruikleenovereenkomst Stichting Instrumentendepot Leerorkest
Het Instrumentendepot is een initiatief van stichting Leerorkest dat als doel heeft zoveel mogelijk kinderen in
Nederland de kans geven een muziekinstrument te leren bespelen.
Wij doen dat door een langdurige relatie aan te gaan met de verschillende initiatieven die muziekeducatie
binnen het onderwijs toegankelijk en laagdrempelig maken voor kinderen die normaliter niet deze kans zouden
krijgen. Met deze organisaties sluiten wij een bruikleenovereenkomst af.
Veel van onze instrumenten zijn afkomstig van donaties. Daarnaast kopen wij zo goedkoop mogelijk in. Onze
instrumenten zijn er dus in vele soorten en maten en behoren derhalve in het algemeen niet tot het
topsegment.

Bruikleenovereenkomst nummer: 210XX

De ondergetekenden:
1. Stichting Instrumentendepot Leerorkest, gevestigd aan de Hofgeest 139, 1102 EG te Amsterdam, verder te
noemen uitlener,
2. Xxxxxxxxxxx, gevestigd XXxxx, XXxxx XXxxx, wettelijk vertegenwoordigd door mevrouw XXxxxxx, verder
te noemen bruiklener, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
Deze overeenkomst betreft een overeenkomst van bruikleen zoals bedoeld in artikelen 7A:1777 en verder
van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de uitlener aan de bruiklener het gebruik van muziekinstrumenten zoals
in de bijlage vermeld, verder te noemen de zaak, verschaft.
Artikel 2
Uitlener geeft toestemming voor het uitlenen van muziekinstrumenten, volgens bijlage. Op XX xxxx 2021
heeft lener in bruikleen ontvangen de zaak als omschreven in artikel 1. Deze overeenkomst loopt tot het
eind van schooljaar 2021-2022, bepaald op 31-7-2022. Uitlener levert de instrumenten speelklaar aan.
Uiterlijk één maand voor afloop van deze overeenkomst zal door beide partijen aangegeven worden of en
onder welke voorwaarden deze overeenkomst verlengd wordt.
Na verloop van deze periode is bruiklener verplicht de zaak terug te geven in dezelfde staat waarin de zaak is
ontvangen, normale slijtage aan het instrument en onderdelen als gevolg van normaal gebruik uitgezonderd.
Wanneer bruiklener gedurende het jaar meer instrumenten leent, wordt geen nieuwe
bruikleenovereenkomst aangegaan. Op de factuur verwijst uitlener naar de bruikleenovereenkomst die
reeds is aangegaan.
Gedurende de looptijd van deze overeenkomst is bruiklener verplicht het afgesproken lidmaatschapsgeld te
betalen.
Artikel 3
Bruiklener zal zoals in het maatschappelijk verkeer betaamt zorgvuldig zorg dragen voor hetgeen in
bruikleen is ontvangen. Bruiklener is jegens uitlener aansprakelijk voor elke schade aan hetgeen in bruikleen
is ontvangen, ontstaan tijdens de bruikleenovereenkomst. De kosten voor het onderhoud en het gebruik van
de in bruikleen gegeven zaak komen voor rekening van de uitlener. Accessoires zoals snaren en rieten
worden eenmalig verstrekt. Bruiklener is niet aansprakelijk voor normale slijtage en waardevermindering die
buiten de schuld van bruiklener ontstaat. In onderling overleg worden deze instrumenten opgenomen in het
reguliere onderhoudsprogramma van het instrumentenfonds. De hiermee gepaarde kosten worden gedekt

door het lidmaatschap. Wanneer instrumenten langer dan één jaar worden uitgeleend wordt in overleg een
onderhoudsschema gemaakt, dat onderdeel uitmaakt van deze bruikleenovereenkomst.
Bruiklener is verplicht om gebreken en defecten aan instrumenten per omgaande te melden. Uitlener zal
dan zorgdragen voor een passende oplossing. Geconstateerde defecten of gebreken ontslaan de bruiklener
niet van de plicht het overeengekomen lidmaatschapsgeld te voldoen.
Artikel 4
De hoogte van het lidmaatschapsgeld bedraagt €11,- incl. BTW (21%) per instrument per schooljaar. Voor
ieder instrument dat in de loop van dit seizoen wordt “bijgeleend” betaalt bruiklener tevens €11,- incl. BTW
(21%) per instrument tot het eind van het schooljaar, ongeacht op welk moment dit instrument wordt
geleend.
Indien blijkt dat bruiklener na ontvangst minder instrumenten nodig heeft dan in eerste instantie is voorzien
blijft het lidmaatschapsgeld gebaseerd op het oorspronkelijk overeengekomen aantal instrumenten in
verband met de administratieve en logistieke kosten die uitlener gemaakt heeft.
Artikel 5
Uitlener zorgt voor een algemene verzekering waarmee de instrumenten op de locaties waar de activiteiten
plaatsvinden, in de regel scholen, verzekerd zijn. Wanneer de instrumenten worden doorgeleend aan
leerlingen thuis, ligt het risico bij de bruiklener. In alle gevallen waarin dekking is uitgesloten wordt
bruiklener aansprakelijk gesteld door uitlener.
Artikel 6
De instrumenten mogen uitsluitend worden gebruikt bij cultureel/sociale activiteiten.
Het doorverhuren van geleende instrumenten of op andere wijze gebruiken dan de intentie van deze uitleen
betreft, is nadrukkelijk niet toegestaan.
Artikel 7
In al het voorlichtings- en communicatiemateriaal over de organisatie en/of project van bruiklener maakt
deze melding van de naam van het Instrumentendepot Leerorkest, en publiceert het logo daarvan, zoals dit
zal worden aangeleverd.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend.
Amsterdam, XX xxxx 2021
Stichting Instrumentendepot Leerorkest

……………….. [naam en handtekening uitlener]
Xxxxxxxxxx

…………….[naam en handtekening bruiklener]

