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I N L E I D I N G :  

Af en toe worden er spullen, in bruikleen aangeboden aan de kerk(en).  De vraag is dan of we 

een en ander wel in bruikleen willen en zullen nemen. Vanuit het bisdom zijn ons geen 

richtlijnen bekend en daarom hebben we als parochiebestuur zelf beleid ontwikkeld. De 

locatieraden kunnen bij eventuele aanbiedingen dan terug vallen op een aantal richtlijnen en 

uitgangspunten. 

 

U I T G A N G S P U N T E N .  

De pastoor is eindverantwoordelijk voor de inventaris in de kerk(en). Hij beslist, na overleg of 

een roerend goed in bruikleen mag worden genomen. 

Daarbij zal hij  (o.a.) de volgende zaken beoordelen: 

 

 Past het in het interieur van de kerk. 

 Past het in de kerkelijke sfeer. 

 Als het een muziekinstrument betreft zal hij nagaan of dat past bij de kerkelijke zang. 

 Is er voldoende ruimte om een en ander kwijt te kunnen in of om de kerk. 

 Wat is de reden dat het object in bruikleen wordt gegeven.  

 (overcompleet / verhuizing). 

 Is het roerend goed in goede staat van onderhoud. 

 Welke voorwaarden stelt de bruikleengever aan de transactie. 

 Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het object. 

 Wie is verantwoordelijk voor de verzekering van het object. 

 Wie is verantwoordelijk voor schade door vernieling of anderszins. 

 Is er een (concept) bruikleenovereenkomst opgesteld en voorgelegd. 

 

W A T  I S  E E N  B R U I K L E E N O V E R E E N K O M S T .  

Een bruikleenovereenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken worden opgenomen 

i.v.m. het in bruikleen geven van een of meerdere zaken. De bruikleenovereenkomst heeft 

betrekking op roerende zaken. 

In de wet, artikel 7A:1777 Burgerlijk Wetboek (BW), is de bruikleenovereenkomst als volgt 

gedefinieerd: 

"Bruikleening is eene overeenkomst, waarbij de eene partij aan de andere partij eene zaak 

om niet ten gebruike geeft, onder de voorwaarde dat degene die deze zaak ontvangt, 

dezelve, na daarvan gebruik te hebben gemaakt, of na eenen bepaalden tijd, zal terug 

geven." 
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Artikel 7A:1777 BW is een oud wetsartikel, vandaar het ouderwets taalgebruik. Een 

bruikleenovereenkomst wordt ook wel een uitleenovereenkomst genoemd. Voor het in 

bruikleen geven van de zaak worden geen kosten in rekening gebracht ("om niet"). Moet 

betaald worden voor het gebruiken van de zaak, dan zal er waarschijnlijk sprake zijn van huur. 

In de bruikleenovereenkomst staan de afspraken tussen de partij die een zaak in bruikleen 

geeft en de partij die een zaak in bruikleen ontvangt. Een bruikleenovereenkomst kan 

betrekking hebben op een of meerdere zaken. 

In de bruikleenovereenkomst dient o.a. het volgende te worden opgenomen: 

1) Een omschrijving van de zaak die in bruikleen wordt gegeven; 

2) Waarvoor de in bruikleen gegeven zaak gebruikt mag worden; 

3) De inwerkingtreding en de looptijd van de bruikleenovereenkomst; 

4) De gevolgen indien de in bruikleen gegeven zaak tijdens de bruikleenperiode verloren 

gaat of beschadigd raakt. 

 

V A S T L E G G I N G  E N  G E L D I G H E I D  V . D .  O V E R E E E N K O M S T  

De bruikleenovereenkomst wordt pas opgesteld nadat de pastoor een besluit heeft 

genomen. 

De overeenkomst moet worden ondertekend door de eigenaar en de voorzitter (de pastoor) 

en de secretaris van het parochiebestuur, want  zij vertegenwoordigen de rechtspersoon. 

Een overeenkomst die niet schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door genoemde 

personen is nietig en moet het object worden teruggegeven aan de eigenaar. Ook 

mondelinge overeenkomsten zijn nietig. 

In alle gevallen waarin dit beleid niet voorziet beslist de pastoor van de parochie wat er zal 

gebeuren met de dingen die worden aangeboden. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Uw parochiebestuur. 
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BRUIKLEENOVEREENKOMST VOOR DE H. CHRISTOFFELPAROCHIE  
 

Tussen de ondergetekenden: 

 

Hierna te noemen bruikleennemer: 

Naam:   _______________ 

Adres:   _______________ 

Handelend namens: _______________ 

 

Hierna te noemen bruikleengever 

Naam:   _______________ 

Adres:   _______________ 

  

 

Artikel 1: voorwerp en duur 

De bruikleengever staat van ____________ tot ____________ / voor onbepaalde tijd in 

bruikleen af, en bruikleennemer aanvaardt in bruikleen de hierna genoemde voorwerpen: 

 

Naam en omschrijving Inventarisnummer Verzekerde waarde 

   

   

   

 

Artikel 2: voorwaarden. 

De bruikleengever verbindt zich hierbij de voorwaarden te handhaven voor verpakking, 

verzekering, presentatie en veiligheid van het voorwerp. 

  

1) De bruikleennemer verbindt zich de hem toevertrouwde voorwerpen: 

a) een zodanige plaats te geven, dat de kans op beschadiging, in welke vorm dan ook, 

zo gering mogelijk wordt; 

b) goed te onderhouden met inachtneming van hetgeen onder 3 is bepaald; 

c) niet aan derden af te staan dan na verkregen machtiging van bruikleengever. 
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2) De bruikleennemer verplicht zich, in geval van verlies of beschadiging de bruikleengever 

hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en samen in overleg te gaan met de verzekering.     

3) Herstelwerkzaamheden of andere conservatie maatregelen aan de voorwerpen mogen 

niet worden verricht zonder schriftelijke toestemming van de bruikleengever. De kosten 

zijn in principe voor bruikleengever. 

4) De voorwerpen (met eventueel de daarbij behorende verpakking en 

tentoonstellingsmiddelen) zijn door de bruikleennemer verzekerd op de polis bepalingen 

van de reguliere verzekering van Donatus vanaf het moment dat zij van hun plaats 

worden genomen, tot en met het ogenblik waarop zij zich wederom bevinden op een 

door of namens de bruikleengever aan te wijzen plaats. De verzekeringspremie plus 

bijkomende kosten komen ten laste van de bruikleennemer. 

5) Het vervoer van de voorwerpen, zowel heen als terug, heeft plaats voor rekening van de 

bruikleengever. 

6) De bruikleennemer verbindt zich de voorwerpen te voorzien van het opschrift : 

“Bruikleen van...”. 

7) Voor het gebruik van foto’s van de voorwerpen voor commerciële doeleinden (door 

derden), moet vooraf toestemming door de bruikleengever gegeven worden. 

Artikel 3: rechtsgeldigheid. 

Deze bruikleenovereenkomst is niet rechtsgeldig zonder de schriftelijke goedkeuring van het 

parochiebestuur van de Heilige Christoffel gevestigd te Sint Nicolaasga. 

 

Aldus opgemaakt te: _____________  

Datum :  _____________ 

 

Naam bruikleengever: _____________ Handtekening bruikleengever: ____________ 

 

 

Namens het Parochiebestuur van de Heilige Christoffelparochie: 

 

Naam pastoor (voorzitter):  _____________ Handtekening: _____________ 

 

Naam secretaris: _____________ Handtekening: _____________  

 

 


