
 
 
 
 
 
 

CONCEPT 
 

BRUIKLEENOVEREENKOMST 
 
 
 
 
De ondertekenden: 
 
1. Badmintonvereniging  …………….. (1), gevestigd te ( …. .. (2) ) ……………. (3)  aan de 

…………… (4) nr….., hierna verder te noemen “de vereniging”, in deze vertegenwoordigd door 
dhr./mw…………., voorzitter; 

 
 
 
2. ……………………..(5), gevestigd / wonende te (…. .. (2) ) …………………(3) aan de 

………………. (4) nr …….., hierna verder te noemen “sponsor”, in deze vertegenwoordigd door 
dhr./mw. ………….., directeur; 

 
 
In aanmerking nemende: 
 
Dat de sponsor aan de vereniging tijdelijk om niet in bruikleen te geven ……………………(6); 
Dat partijen deze bruikleenovereenkomst onder na te noemen bepalingen hebben gesloten; 
 
 
Zijn als volgt overeengekomen: 
 
1. De sponsor geeft heden aan de vereniging om niet in bruikleen de in de considerans omschreven 

…………………..(6), hierna verder te noemen “de zaak” en zulks voor onbepaalde tijd en tot 
wederopzegging. De bruikleen eindigt op de datum waartegen wordt opgezegd. 

 
of 
 
De sponsor geeft heden aan de vereniging om niet in bruikleen de in de considerans omschreven 
…………………..(6), hierna verder te noemen “de zaak” en zulks voor de tijd van ………….(7), 
derhalve eindigende op ……….. 20…. 
 
 
of 
 
De sponsor geeft heden aan de vereniging om niet in bruikleen de in de considerans omschreven 
…………………..(6), hierna verder te noemen “de zaak” en zulks uitsluitend gedurende de tijd 
dat de vereniging deze zaak redelijkerwijze nodig heeft en kan hebben ter bereiking van het doel 
…………………… (8). 
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2. De vereniging verklaart de zaak in gebruikte doch goede staat van onderhoud van de sponsor in 

ontvangst te hebben genomen. 
 
3. De vereniging is verplicht als een goed huisvader voor de zaak te zorgen en deze te onderhouden, 

deze slechts in overeenstemming met de bestemming te gebruiken, deze op zijn kosten te 
verzekeren en verzekerd te houden tegen schade door brand en diefstal en deze bij het einde van 
de bruikleenovereenkomst aan de sponsor terug te geven.   

 
4. Alle kosten, gemaakt aan de zaak tijdens de duur van deze overeenkomst, voor zover een gevolg 

van het gebruik van de zaak en strekkende tot normaal onderhoud, zijn voor rekening van de 
vereniging. 

 
5. Alle andere kosten benevens alle kosten tot verbetering van de zaak zijn eveneens voor rekening 

van de vereniging, indien deze kosten door de vereniging zonder voorafgaande instemming van de 
sponsor worden gemaakt, zonder dat zulks aan de sponsor bij het einde van de bruikleen-
overeenkomst recht geeft tot enige verrekening met de sponsor. 

 
6. Schade door verlies of beschadiging van de zaak, voor zover de vereniging kan bewijzen, dat hem 

geen schuld treft dan wel dat deze niet is toe te rekenen aan de vereniging of een lid van de 
vereniging waarvoor de vereniging verantwoordelijk is en voor zover niet gedekt door een 
verzekering als bedoeld in artikel 3 van onderhavige overeenkomst, komt voor rekening van de 
sponsor. 

 
7. Het is aan de vereniging verboden om de zaak hetzij om niet hetzij tegen een vergoeding aan een 

ander in gebruik af te staan of aan een ander te verhuren. 
 
8. Indien en voor zover de zaak vruchten oplevert, komen deze vruchten ten goede aan de 

vereniging, voor zover deze genoten worden tijdens de duur van de bruikleenovereenkomst. 
 
9. Opzegging: 
 

a. De sponsor is bevoegd tussentijds de bruikleenovereenkomst op te zegging met in acht name 
van een opzeggingstermijn van …. weken. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk te 
geschieden. 

b. De sponsor is onverwijld voorgaande lid bevoegd de bruikleenovereenkomst zonder enige 
opzeggingstermijn op te zeggen en van de vereniging de onmiddellijke teruggave van de zaak 
te verlangen indien: 
- De vereniging de zaak verwaarloost, misbruikt, voor een ander doel gebruikt dan 

waarvoor deze bestemd is of indien de vereniging op enigerlei andere wijze in strijd 
handelt met de bepalingen van deze overeenkomst; 

- Indien kosten voor herstel van de zaak moeten worden gemaakt, die niet voor rekening 
van de vereniging of van de verzekeringsmaatschappij komen; 

- De sponsor (9) overlijdt, de sponsor in staat van faillissement wordt verklaard, door de 
sponsor (voorlopige) surséance van betaling wordt aangevraagd, een verzoek van de 
sponsor aan de rechtbank wordt ingewilligd tot het toepassing verklaren van de 
schuldsaneringsregeling, de sponsor (9) onder curatele wordt geplaatst of op andere wijze 
het vrije beheer over zijn vermogen verliest. 
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10. Na opzegging van de bruikleenovereenkomst door de sponsor dient de vereniging, behoudens het 

in artikel 9 lid b van onderhavige overeenkomst bepaalde, de zaak binnen een termijn van … 
weken over te dragen aan de sponsor. 

 
11. Toepassing recht 
 
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen 
mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, zullen afhankelijk van de 
absolute competentie worden beslecht door de arrondissementsrechtbank of de kantonrechter te 
Amsterdam, zulks behoudens voor zover dwingende regels van relatieve competentie aan deze keuze 
in de weg zouden staan. 
  
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ……………. (2) op 
 ……  20…(10) .       
 
Namens Badmintonvereniging ……..,   Namens de sponsor, 
 
 
 
 
_________________      _________________    
Dhr./mw. …………….     Dhr./mw. ………………… 
Voorzitter      Functie 
 
 
 
 
 
_________________ 
Dhr./mw. ……………… 
Penningmeester 
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Toelichting 
 
Bruikleenovereenkomst 
 
1. Volledige naam van de vereniging 
2. Postcode 
3. Statutaire vestigingsplaats 
4. Straatnaam 
5. Volledige naam van de sponsor: 
 indien natuurlijk persoon      volledige naam van de persoon 
 indien eenmanszaak of maatschap   (persoonsnaam eigenaar) h.o.d.n. (bedrijfsnaam) 
 indien vennootschap onder firma     vennootschap onder firma (bedrijfsnaam) 
 indien rechtspersoon B.V.                besloten vennootschap (bedrijfsnaam) 
 indien rechtspersoon N.V.     naamloze vennootschap (bedrijfsnaam) 

6. Nauwkeurige omschrijving van de in bruikleen te geven zaak of zaken. 
7. Termijn van de bruikleen weken / maanden / jaren. 
8. Nauwkeurige omschrijving van het doel waarvoor de zaak / zaken in bruikleen is gegeven. 
9. Indien de sponsor een natuurlijke persoon is. 
10. Datum overeenkomst 
 
 
 
Voor het overige moeten bepalingen van het onderhavige model worden verandert of aangevuld, zoals 
de aard van de zaak dit zal vereisen. 
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