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Bruikleenovereenkomst 

 

De ondergetekenden: 

 

1. [naam], wonende/gevestigd te [adres en plaatsnaam], verder te noemen [invullen] (A)  

 

en 

 

2. [naam], wonende/gevestigd te [adres en plaatsnaam], verder te noemen [invullen] (B) 

 

In aanmerking nemende dat: 

 

A zich bereid heeft verklaard om niet in bruikleen te geven aan B de hierna te noemen zaken. 

 

Komen overeen als volgt: 

 

1. A geeft aan B om niet voor onbepaalde tijd in bruikleen de hierna te noemen zaken: 

[invullen] of  

A geeft aan B om niet in bruikleen de hierna te noemen zaken: [invullen].  

De bruikleenperiode bedraagt [aantal] maanden en eindigt zonder opzegging van rechtswege 

op [datum]. Deze overeenkomst kan tevens tussentijds worden opgezegd, met inachtneming 

van hetgeen in lid 2 is opgenomen. 

 

2. De bruikleen eindigt op de datum waartegen wordt opgezegd. Opzegging (tussentijds) kan 

uitsluitend schriftelijk plaatsvinden per aangetekende brief en met inachtneming van een 

redelijke opzegtermijn van [aantal] dagen/weken/maanden (keuze). 

 

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 7A: 1788 BW is A bevoegd tussentijds de 

bruikleenovereenkomst zonder enige opzeggingstermijn op te zeggen en van B de 

onmiddellijke teruggave van de zaak te verlangen, indien: 

a) B de [zaak/zaken] verwaarloost, misbruikt, voor een ander doel gebruikt dan waarvoor 

deze bestemd is of indien B op enigerlei andere wijze in strijd handelt met de bepalingen van 

deze overeenkomst of van de art. 7A: 1777-1790 BW, voor zover hiervan niet in de 

onderhavige overeenkomst is afgeweken; 

b) kosten voor herstel van de [zaak/zaken] moeten worden gemaakt, die niet voor rekening 

van B of van de verzekeringsmaatschappij komen: 

c) B overlijdt, B in staat van faillissement wordt verklaard, door B (voorlopige) surséance van 

betaling wordt aangevraagd, een verzoek van B aan de rechtbank wordt ingewilligd tot het van 

toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex art. 284 Fw., B onder curatele wordt 

geplaatst of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest. 

 

4. B verklaart de hiervoor genoemde zaken in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen 

en is verplicht hier als een goed huisvader voor te zorgen en deze goed te onderhouden. Bij 

het einde van de bruikleen is hij gehouden de zaken terug te geven in goede staat van 

onderhoud. 

 

5. De zaken dienen door B in overeenstemming met de bestemming te worden gebruikt. B zal 

deze op zijn kosten verzekeren en verzekerd te houden tegen schade door brand en diefstaf.  

 

6. Voor rekening van B komen alle aan de zaken te maken kosten tijdens de duur van deze 

overeenkomst voor zover een gevolg van het gebruik van de zaken, daaronder in ieder geval 


