
OVEREENKOMST UITLENEN SPEL BRUSKWER 

 

TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 
BRUSSEL MUSEA TENTOONSTELLINGEN VZW 
Peperstraat 1 – 1000 Brussel 
Vertegenwoordigd door: ................................................. voor de Dienst Publiekswerking  
(hierna de "uitlener" genoemd) 
enerzijds, 
 
en 
 
NAAM EN CONTACTGEGEVENS VAN DE ORGANISATIE DIE HET MATERIAAL LEENT 
Organisatie: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel.: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vertegenwoordigd door: ................................................................................    
GSM: ………………………………………………………… 
(hierna de "lener" genoemd) 
anderzijds,  
 
werd volgende overeengekomen : 
 
 

Artikel 1 - ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST 
Het doel van deze overeenkomst is het vastleggen van de voorwaarden voor het uitlenen van 

het spel "Bruskwer" tussen de uitlener en de lener. 
 
 

Artikel 2 --- DUURTIJD VAN LENEN 
Van ………………………………………….. tot ……………………………………… 

 
 

Artikel  3 --- VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE LENER  

Hij verbindt zich ertoe het materiaal (zie bijlage) in goede staat ter beschikking te    

stellen. 

 
Artikel  4  - VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE UITLENER 
Hij verbindt zich ertoe op normale wijze gebruik te maken van het geleende materiaal en de met de 
uitlener overeengekomen gebruiksvoorwaarden na te leven. Hij verbindt zich ertoe de behandeling 
van het spelmateriaal enkel toe te vertrouwen aan personen van zijn organisatie. Het geleende 
materiaal moet persoonlijk aan de uitlener worden terugbezorgd. 
In geval van beschadiging of verlies verbindt hij zich ertoe de uitlener zo snel mogelijk in kennis te 
stellen en het nodige bedrag voor elk ontbrekend of beschadigd voorwerp terug te betalen (zie 
bijlage). Elke schade of verlies die niet wordt gemeld, zal worden gecontroleerd door de uitlener die 
de lener zal factureren voor het bedrag van de verschuldigde herstellingen.  

 
  Artikel 5 - SCHADE 

Bij gebreke van een minnelijke schikking tussen de partijen wordt elk geschil beslecht door de 
bevoegde rechter. 

 
  Gemaakt te …………………………….. , op………………………………………………… 

 

Handtekening voorafgegaan door de melding "gelezen en goedgekeurd" 
 

 
 
 
 

Voor de uitlener Voor de lener 



 
 

UITLENEN SPEL BRUSKWER – RETOUR NAAR DE UITLENER  
 
Naam en contactgegevens van de lener:  
............................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................ 

 
Persoon die de lener vertegenwoordigt: 
............................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................ 

 
Lijst van het materiaal en verschuldigde bedragen in geval van verlies of beschadiging 
 

MATERIAAL BEDRAG 

Spelbord 490 € (verlies) 
150 € (beschadiging) 

2 dozen die elk 121 kaarten bevatten (NL/FR) 3 € / kaart 

4 pionnen  20 € / pion 

Spelreglement 5 € 

2 grote dobbelstenen 30 € / dobbelsteen 

Grote zandloper 50 €  

Potlooddoos met 8 potloden 2 € / potlood 

1 pot plasticine 10 € 

4 kladblokken 2 € / blok 

 
 
Lijst van door de lener beschadigde geretourneerde voorwerpen :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Lijst van de voorwerpen die niet door de lener zijn ingediend :   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
Totaalbedrag ten laste van de lener (indien schade of verlies is opgetreden) 
………………………………………………… 

 
Voor akkoord, 
 
 
 
 

 
Voor de uitlener Voor de lener 


