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VOORWAARDEN BIJ DE BRUIKLEENOVEREENKOMST 
 

Voorwaarden verbonden aan bruikleen van de stichting 
Belasting & Douane Museum Prof. dr. Van der Poel, Parklaan 14-16, 3016 BB Rotterdam 

 
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor objecten en archiefbescheiden uit de 
collectie van het Belasting & Douane Museum, die tijdelijk in bruikleen worden afgestaan, de volgende 
voorwaarden: 
 
1. Het bruikleen gaat in per datum van afgifte van de goederen en vervalt per datum van de 

retourontvangst. 
 
2. Het transport van het bruikleen, zowel heen als terug, heeft plaats voor rekening van de 

bruikleennemer. De bruikleengever bepaalt de transporteur èn de wijze van verpakken náár en 
vàn de bruikleengever. 
 

3. Bij retourzending dient het bruikleen te worden verpakt op dezelfde wijze als zij wordt ontvangen. 
Bij een te verwachten relatieve vochtigheid van 45% of lager tijdens het transport moeten in 
overleg met de bruikleengever extra klimaatbeheersende maatregelen worden genomen. De 
bruikleengever behoudt zicht het recht voor in bijzondere gevallen het transport te begeleiden. 

 
4. Het bruikleen mag tussen heen- en terug transport het gebouw van bestemming niet verlaten of 

voor andere doeleinden worden gebruikt dan die welke de bruikleengever bekend zijn. 
 
5. Het bruikleen wordt tijdens het vervoer heen en terug transport en voor de duur van de 

bruikleenperiode door en voor rekening van de bruikleennemer van spijker tot spijker verzekerd 
voor de door de bruikleengever bepaalde waarde. 
 
De verzekering dient te worden afgesloten op basis van een Nederlandse “all-risks” overeenkomst 
vanaf het ogenblik dat zij van hun plaats in de Stichting Belasting & Douane Museum te 
Rotterdam worden genomen, tot en met het ogenblik waarop zij zich weer in dit gebouw bevinden 
of op een door namens de bruikleengever aangewezen plaats. 

 
6. Het bruikleen dient in de toestand waarin het ter beschikking wordt gesteld te worden 

geëxposeerd. Tekeningen en prenten worden ingelijst en mogen niet uit de lijsten worden 
gehaald. 
Niet ingelijste stukken mogen alleen in gesloten vitrines worden geëxposeerd. 

 
7. De omstandigheden waarin het bruikleen wordt geëxposeerd moeten voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 
 

 de relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan 60% en niet lager dan 45%, schommelingen in de 
relatieve vochtigheid zijn uit den boze. 

 de lichtsterkte waaraan de voorwerpen worden blootgesteld mogen per voorwerp niet meer 
bedragen dan voor kwetsbare en papieren objecten niet hoger dan 50 lux, schilderijen 200 lux. 

 de temperatuur mag niet lager zijn dan 16 graden Celsius en niet hoger dan 26 graden Celsius. 

 het bruikleen moet worden beschermd tegen de invloed van schadelijke stoffen, ongedierte en 
schimmels. 

 ultraviolette straling mag niet boven de 50 lm. Watt komen. 
 
8. De bruikleennemer verplicht zich alle maatregelen van beveiliging tegen brand, inbraak, diefstal, 

vermissing en beschadiging te nemen, zoals die van een goed beheerder mag worden verwacht. 
 
9. In geval van vermissing, of beschadiging van één of meerdere tot het bruikleen behorende 

object(en) dient de bruikleennemer daarvan onverwijld de bruikleengever in kennis te stellen. 
De kosten van het herstellen van de gebreken en beschadigingen aan in bruikleen gegeven 
object(en) anders dan die ontstaan door de tand des tijds, komen voor rekening van de 



bruikleennemer, evenals alle kosten voortvloeiende uit het gebruik van de in bruikleen ontvangen 
object(en). 

 
10. Indien één of meerdere objecten van het bruikleen eventueel niet word(t)(en) geëxposeerd, 

dienen deze onmiddellijk te worden teruggezonden, na overleg met de bruikleengever. 
 
11. In catalogi, op etiketten en op andere voor het publiek bestemde aanwijzingen dient de naam van 

de bruikleengever te worden vermeld. 
 
12. Voor reproductie van voorwerpen tot het bruikleen behorend in catalogi, persmappen en dergelijke 

dient schriftelijk toestemming te worden gevraagd aan de bruikleengever. Auteursrecht dient u te 
vragen bij de vervaardiger van het desbetreffende object. 

 
13. De bruikleengever verplicht zich om een exemplaar van de tentoonstellingscatalogus kosteloos 

aan de bruikleengever te schenken. 
 
14. Alle voorwerpen tot het bruikleen behorend kunnen te allen tijde en zonder opgaaf van redenen 

door de bruikleengever worden teruggeëist De tentoonstelling is steeds kosteloos toegankelijk 
voor de conservator of zijn gemachtigde. 

 
15. Uit dit bruikleen of uit naleving van de vorenstaande bepalingen kan nimmer voor de 

bruikleennemer een recht op restitutie of vergoeding van schade – reeds geleden of nog te lijden, 
uit welke oorzaak ook – ontstaan. 

 
 
 
 
 
 


