
Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant (PDB) 
 
VOORWAARDEN WAARONDER DE BRUIKLEEN WORDT AANGEGAAN 
 
 Algemeen 
1) De bruikleennemer beheert en behandelt de hem toevertrouwde voorwerpen overeenkomstig 

het bijzondere karakter van de voorwerpen. 
 
 Bruikleenaanvraag 
2) Het bruikleen dient ten minste 2 weken voor de opening van een geplande tentoonstelling bij 

de bruikleengever worden aangevraagd. Bij een langdurig bruikleen bedraagt deze termijn 3 
maanden. Latere wijzigingen zullen slechts bij hoge uitzondering in behandeling worden 
genomen. 
 

2) De bruikleengever fotografeert de objecten t.b.v. een conditierapport. Na terugkeer controleert 
de bruikleengever of de conditie van het bruikleen overeenkomt met die bij het fotograferen 
van het bruikleen.   

 
Transport 

4) Het bruikleen dient voor het retourtransport op dezelfde wijze worden verpakt als het 
heentransport 

 
Verblijf en tentoonstelling 

5) De bruikleennemer zal de voorwerpen niet voor andere doeleinden gebruiken dan is  
overeengekomen. 

 
6) De bruikleennemer zal de voorwerpen niet aan derden afstaan, overdragen of zonder 

toestemming van de eigenaar naar een andere locatie overbrengen, tenzij in aantoonbaar 
geval van nood. 

 
7) De objecten dienen te worden opgesteld in afsluitbare vitrines 
 
8) De bruikleennemer zal de onder het bruikleen vallende objecten ook daadwerkelijk exposeren 
 
9) De bruikleennemer geeft in geval van verlies of beschadiging, hiervan onmiddellijk kennis aan 

de eigenaar. 
 
10) Herstelwerkzaamheden of andere bewerkingen aan de voorwerpen mogen niet worden 

verricht tenzij  dit met toestemming van de eigenaar gebeurt en dit schriftelijk en nauwkeurig 
omschreven wordt vastgelegd. 

 
Kosten    

11) Voor rekening van de bruikleennemer komen: 
-Kosten van transport, verpakking en onderhoud 
-Herstel van schade, opgelopen tijdens bruikleenperiode, met inbegrip van heen- en     
retourtransport 
 
Verzekering 

12) Voor rekening van de bruikleennemer komen de kosten van verzekering tegen schade, 
diefstal, brand etc. (“all risks” en “van spijker tot spijker”) 
 

13) De bruikleennemer draagt zelf zorg voor bovengenoemde verzekering 
 

14) De bruikleennemer dient, indien gevraagd,  een verzekeringscertificaat over te kunnen leggen. 
 
Vermelding en reproductie 

15)  De bruikleennemer maakt bij expositie of publicatie melding van de naam van de eigenaar, te 
weten: Provinciaal  Depot Bodemvondsten Noord-Brabant, tenzij anders aangegeven. 

 
16)  De voorwerpen mogen slechts na toestemming van de eigenaar worden gefotografeerd. 



 
 
 
 
 
Verlenging/opschorting/beëindiging 

17)  Het bruikleen dient binnen 2 weken na afloop van de bruikleentermijn bij de bruikleengever 
worden terugbezorgd, na telefonische afspraak. 

 
18)  Een  gemotiveerde aanvraag tot verlenging van de door beide partijen overeengekomen duur 

van een kortlopende bruikleenovereenkomst dient uiterlijk 2 weken voor het verstrijken van de 
overeenkomst bij de bruikleengever worden ingediend. Bij een langdurig bruikleen is deze 
termijn 3 maanden. 

 
19)  Alle onder het bruikleen vallende voorwerpen zijn terstond opvorderbaar voor onderzoek en 

restauratie zonder inachtneming van de vastgestelde bruikleentermijn. 
 
20)  De eigenaar of een daartoe door hem aangewezen persoon is ertoe gerechtigd ten alle tijden 

te controleren of aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 
 
21) Bij niet naleving van de voorwaarden is de eigenaar gerechtigd de voorwerpen op een  door 

de eigenaar aangegeven wijze terug te vorderen. 
 
 
 


