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Bruikleenovereenkomst  

De ondergetekenden: 
 
Everyday Solutions B.V., gevestigd aan Uilendaal 16 te (2914 RH) Nieuwerkerk aan den IJssel, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81259336,  
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Michelle Hermans-Krause, hierna te noemen de ‘Uitlener’ 
 
en 
 
<……………………………………………….> van <………………………………………………………….>, gevestigd te 
<……………….> aan de <…………………………………………………………>, ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer <…………………….>, hierna rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
<………………………>, hierna te noemen de ‘Bruiklener’ 
 
Gezamenlijk te noemen ‘Partijen’ en elk afzonderlijk tevens een ‘Partij’ 
 
verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
 
Artikel 1  Definities  
 

1. Bruiklener : De partij die de zaak in bruikleen ontvangt van de Uitlener. 
2. Uitlener : De partij die de zaak in bruikleen geeft aan de Bruiklener. 

 
Artikel 2  Bruikleen 

1. Deze overeenkomst is een overeenkomst van bruikleen conform art. 7A:1777 BW en volgende, 
waarbij de Uitlener aan de Bruiklener één of meerdere zaken in bruikleen geeft.  

2. De Uitlener blijft altijd eigenaar van de in bruikleen gegeven zaak/zaken, tenzij partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.  

3. De Uitlener geeft de volgende zaak/zaken aan Bruiklener in Bruikleen:  <> 
4. De in bruikleen gegeven zaak heeft een waarde van: <>  
5. Bruiklener verklaart de in lid 2 van dit artikel vermelde zaak/zaken in goede staat te hebben 

ontvangen.  
6. Het is Bruiklener bekend, dat de zaak/zaken nieuw is/zijn /in gebruikte maar goede staat is.  
7. Bruiklener hoeft voor het gebruik van de zaak geen vergoeding te betalen aan Uitlener.   

 
Artikel 3  Gebruik en Doel 

1. De Bruiklener die een zaak in bruikleen ontvangt, is verplicht als een goed huisvader voor de zaak 
te zorgen en deze zorgvuldig en in overeenstemming met het overeengekomen doel te gebruiken. 

2. Het is Bruiklener niet toegestaan om de zaak anders te gebruiken dan overeengekomen en/of 
anders dan de aard van de zaak met zich meebrengt.  

3. Het gebruik/doel van de bruikleenovereenkomst is als volgt:  
4. De Bruiklener is verplicht zich te houden aan de gebruiksvoorschriften en eventuele andere 

bijgevoegde voorschriften en/of richtlijnen die als bijlage(n) aan deze overeenkomst worden 
toegevoegd.  

5. Bruiklener mag geen wijzigingen aanbrengen aan de in bruikleen ontvangen zaak/zaken.  
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Artikel 4  Gebruik door derden en voordeel  
1. Het is Bruiklener toegestaan om de in artikel 1.3 beschreven zaak aan een derde in gebruik af te 

staan, binnen de periode waarin de Bruiklener de zaak in bruikleen heeft.  
2. Het is Bruiklener wel/niet toegestaan hier een vergoeding voor te vragen aan de derde.  
3. De Bruiklener is verplicht zelf zorg te dragen voor het vastleggen van afspraken met de derde.  
4. De Bruiklener is verplicht, de derde tijdig en zorgvuldig te informeren over de bij de zaak 

behorende voorschriften, instructies en/of richtlijnen.  
5. Voordelen (vruchten) die de zaak de Bruiklener oplevert tijdens de bruikleenperiode, komen ten 

goede van Bruiklener, tenzij partijen hier schriftelijk andere afspraken over maken.  
 

Artikel 5  Duur van de bruikleen en tussentijdse opzegging  
1. Partijen gaan de bruikleenovereenkomst aan voor een periode van <> maanden.  
2. De overeenkomst gaat in op <> en eindigt op <>  
3. Het is partijen toegestaan om de overeenkomst tussentijds met wederzijdse overeenstemming te 

beëindigen.  
4. Het is Uitlener toegestaan om de zaak tussentijds terug te vorderen.  

 
Artikel 6  Kosten  

1. Tijdens de duur van de overeenkomst komen eventuele onkosten die Bruiklener moet maken aan 
of ten behoeve van de zaak of als gevolg van het in bruikleen hebben van de zaak voor rekening 
van Bruiklener. 

2. De in artikel 6.1 beschreven onkosten worden niet door Uitlener vergoed. 
 
Artikel 7  Teruggave  

1. Teruggave van de zaak/zaken gebeurt op dezelfde manier als de manier waarop de zaak aan het 
begin van de overeenkomst ter beschikking werd gesteld door Uitlener aan Bruiklener, tenzij 
partijen hier uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken over maken. 

2. Bruiklener is verplicht de zaak na het einde van de bruikleenovereenkomst of op verzoek van de 
Uitlener binnen een periode van 7 kalenderdagen over te dragen aan de Uitlener. Mocht de 
Bruiklener hier geen gehoor aan geven, dan heeft Uitlener het recht op een volledige vergoeding 
van de waarde van de in bruikleen gegeven zaak. 

3. In aanvulling op artikel 7.2, verbeurt Bruiklener een boete van € 25 per dag voor iedere dag dat 
de Bruiklener niet heeft voldaan aan zijn verplichting tot teruggave van de zaak/zaken met een 
maximum van €<> Uitlener zal in een dergelijke situatie de Bruiklener per aangetekend schrijven 
aanmanen tot teruggave van de zaak/zaken.  

4. Bruiklener is verplicht de zaak terug te geven aan Uitlener in dezelfde staat als waarin de 
Bruiklener de zaak heeft ontvangen.  
 

Artikel 8  Afgifte zaak & verzenden   
1. Partijen zijn overeengekomen de in bruikleen te geven zaak/zaken: 

o Persoonlijk te overhandigen op een nader te bepalen locatie, datum en tijdstip of; 
o Te verzenden. 

2. Bij verzending dient de zaak aangetekend en verzekerd te worden verstuurd, rekening houdende 
met de waarde van de te verzenden zaak/zaken.  

3. Bij verzending zijn deze kosten volledig voor rekening van Bruiklener. 
 
 
 



 

3 
Bruikleenovereenkomst Everyday Solutions B.V. (V1.1) 

Artikel 9  Beschadiging, verlies & diefstal  
1. De Bruiklener is verplicht de Uitlener in geval van schade, verlies of diefstal van de zaak de Uitlener 

hierover binnen 24 uur na het voorval schriftelijk van op de hoogte te stellen. 
2. Het is Bruiklener niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Uitlener de zaken zelf 

en/of door derden te laten repareren. 
3. Bij diefstal en/of verlies van de zaak is Bruiklener verplicht hiervan aangifte te doen bij politie. 
4. Bruiklener zal zijn/haar volledige medewerking verlenen bij een eventuele claim bij de 

verzekering. 
 
Artikel 10  Aansprakelijkheid  

1. Bruiklener is aansprakelijk voor schade aan of verlies en diefstal van de in bruikleen gegeven zaak, 
ontstaan tijdens de overeenkomst, wanneer de zaak nog onder verantwoordelijkheid valt van de 
Bruiklener en/of door Bruiklener in gebruik is gegeven aan een derde. 

2. Bruiklener is niet aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak als gevolg van normale 
slijtage en/of waardevermindering die ontstaat buiten de schuld van Bruiklener om. 

3. Uitlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tegenvallende resultaten.  
4. Uitlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik 

van de zaak door Bruiklener en/of het gebruik door derden.  
5. Uitlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan als gevolg van het niet in 

acht nemen van voorschriften, instructies en/of richtlijnen behoren de bij de in bruikleen gegeven 
zaak.  

 
Artikel 11 Bijlagen en toepasselijk Recht  
 

1. De navolgende stukken vormen een onderdeel van deze overeenkomst. Voor zover deze stukken 
vanuit de bijlagen met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerdergenoemde stuk boven het 
later genoemde.  

2. Bijlage 1: Algemene voorwaarden van Everyday Solutions 
 

3. Bijlage 2: <> 
4. Bijlage 3 <>  
5. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te <plaats> 
 
 
 
<Handtekening>      <Handtekening> 
Mevr. Michelle Hermans-Krause     < Naam> 
 
Uitlener        <Bruiklener>   
 
 
 
 
 
 
 


