
    
 

                                                                                         
Bruikleenovereenkomst 

Ondergetekenden: 

Atletiekvereniging SPRINT gevestigd aan de Dr. Schaepmanlaan 4 te Breda en ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 40280643, hierna te noemen uitlener, 

Gebruiker van SPRINT: naam ……………………………………………………………afdeling…………………………………………… 

hierna te noemen gebruiker, 

hebben een bruikleenovereenkomst gesloten bij aanvaarding van het aangeboden trainerstenue, 

bestaande uit een softshell jack, een longsleeve sweater en een sportshirt. Bij aanvaarding van dit 

trainerstenue, wordt automatisch akkoord gegaan met de bruikleenovereenkomst. Op deze goederen zijn 

onderstaande artikelen van de bruikleenovereenkomst dan ook van toepassing. 

Artikel 1 
1. Uitlener geeft het goed/de goederen aan gebruiker in bruikleen, voor zolang de uitlener een 
vrijwilligersovereenkomst / arbeidsovereenkomst heeft met SPRINT. 
2. Indien verandering van de (vrijwilligers-)werkzaamheden hier aanleiding toe geven kan uitlener het goed/de 
goederen terug vorderen. 
3. Gebruiker verklaart het goed/de goederen in goede staat van onderhoud in ontvangst te hebben genomen. 
4. Mocht(en) het goed/de goederen tijdens de bruikleenperiode in ongerede geraken dan zal de 

bruikleenovereenkomst eindigen per de datum dat het goed/de goederen in ongerede is/zijn geraakt. 

Artikel 2 
Gebruiker is verplicht als een goed beheerder voor het goed/de goederen te zorgen, zo nodig te onderhouden en in 

overeenstemming met de bestemming te gebruiken. 

Artikel 3 
1. Schade door verlies of beschadiging van het goed/de goederen, voor zover gebruiker kan bewijzen dat deze niet 
aan hem is toe te rekenen of aan iemand waarvoor gebruiker verantwoordelijk is, komt voor rekening van uitlener.  
2. Schade door verlies of beschadiging van het goed/de goederen, voor zover deze als gevolg van onzorgvuldig 
handelen toe te rekenen is aan gebruiker of iemand, waarvoor gebruiker verantwoordelijk is, komt voor rekening 
van gebruiker. 
3. Schade door diefstal van het goed/de goederen, bij afwezigheid van gebruiker waarbij aantoonbaar is dat 

gebruiker het goed/de goederen veilig heeft bewaard of opgeslagen, komt voor rekening van gebruiker. 

Artikel 4  
Voor schade die gebruiker aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van het goed/de goederen 
veroorzaakt, is uitlener in beginsel niet aansprakelijk. Gebruiker zal uitlener voor alle aanspraken van derden 
vrijwaren. 
Gebruiker is aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het gebruik van het goed/de 

goederen door hem dan wel door derden. 

Artikel 5 
Gebruiker draagt het volle risico en de verantwoordelijkheid voor het goed/de goederen gedurende de 

bruikleenperiode en zal het goed/de goederen zo nodig verzekeren tegen schade, verlies of diefstal. 

  



    
 
 
Artikel 6 
Het is gebruiker verboden om het goed/de goederen, hetzij om niet, hetzij tegen een vergoeding aan een ander in 

bruikleen af te staan. 

Artikel 7 
Gebruiker is verplicht het goed/de goederen aan het eind van de bruikleenperiode aan uitlener terug te geven. 

Artikel 8 
Gebruiker draagt meteen na het einde van de bruikleenperiode, of na opzegging hiervan door uitlener, het goed/de 

goederen over aan uitlener. 

Artikel 9 
Aan het eind van de bruikleenperiode wordt/worden het goed/de goederen door gebruiker in dezelfde toestand 

terug gegeven, als waarin hij het in ontvangst heeft genomen, tenzij tussen partijen - bij het aanbrengen van enige 

verandering op of aan het goed/de goederen - schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

 

Handtekening gebruiker:                                                                  Handtekening secretariaat SPRINT: 

 

Datum:                  Datum: 
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