Bruikleenvoorwaarden
Materiaal uit de collectie van Historisch Centrum Overijssel
De voorwaarden voor het bruiklenen van objecten van Historisch Centrum Overijssel zijn:

1. Onverkort gelden de richtlijnen beschreven in de archiefwet 1995, m.n. de artikelen
18 en 19;
2. De bruikleenperiode gaat in op de datum van afgifte van de bruikleenovereenkomst
door het Historisch Centrum Overijssel (hierna te noemen: “HCO”) aan de
transporteur en vervalt per datum van retourontvangst;
3. Bruikleenaanvragen moeten tenminste vier weken tevoren schriftelijk worden
ingediend, afwijking van deze regel wordt ter beoordeling voorgelegd aan de
directeur van het HCO;
4. De periode van bruikleen bedraagt ten hoogste vier maanden, afwijking van deze
periode kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van het HCO;
5. Het vervoer van het bruikleen geschiedt voor rekening van de bruikleennemer;
6. De bruikleengever bepaalt de condities waaronder het bruikleen vervoerd wordt;
7. Bij retourzending moet het bruikleen op dezelfde wijze verpakt worden als zij
ontvangen is;
8. De bruikleengever behoudt zich het recht voor om het transport te begeleiden.
Kosten van begeleiding komen voor rekening van de bruikleennemer;
9. Het bruikleen dient allrisk verzekerd te worden door de bruikleennemer voor de
periode van afgifte tot en met ontvangst in het HCO (van spijker tot spijker). Het
HCO bepaalt de waarde van het bruikleen;
10. Bij het bruikleen wordt door de bruikleengever een conditierapport aangeleverd;
11. Bruikleennemer vermeldt bij het object van welke bruikleengever het geleend is en
wel als volgt; Historisch Centrum Overijssel.
12. De bruikleennemer verplicht zich alle maatregelen van beveiliging tegen brand,
inbraak, diefstal, vermissing en beschadiging te nemen die redelijkerwijze van de
bruikleennemer verwacht mogen worden;
13. In geval van vermissing of beschadiging van het bruikleen dient de bruikleennemer
de bruikleengever daarvan onverwijld in kennis te stellen. Kosten van herstel van
gebreken en/of beschadigingen aan het bruikleen, anders dan ontstaan door “de
tand des tijds”, komen voor rekening van de bruikleennemer. Indien partijen hierover
tot een geschil komen zal met instemming van partijen een voor beide partijen
onafhankelijk deskundige een bindende kostenexpertise opstellen;
14. Het bruikleen mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, anders dan met
schriftelijke toestemming van bruikleengever;
15. De bruikleengever behoudt zich het recht voor te allen tijde het bruikleen met
onmiddellijke ingang te beëindigen indien de bruikleennemer naar het oordeel van
de bruikleengever niet voldoet aan één of meer van de hier beschreven
voorwaarden;
16. De objecten worden met grote zorgvuldigheid en alleen door een daartoe bevoegd
persoon gehanteerd. Te allen tijde dient de bruikleennemer de bruikleengever te
informeren. Onder geen enkele voorwaarde wordt het bruikleen ter hand gesteld
aan derden voor onderzoek of andere doeleinden;
17. De bruikleennemer verplicht zich het bruikleen tentoon te stellen onder de volgende
condities:
• Luchtvochtigheid en temperatuur dienen constant te zijn, zie in het volgende lid
genoemde waarden:
o de temperatuur mag niet lager zijn dan 18°C en hoger zijn dan 21°C;

www.historischcentrumoverijssel.nl | contacthco@historischcentrumoverijssel.nl | 085 488 50 00

•
•
•
•
•
•

o de relatieve vochtigheid (RV) dient tussen 45% en 55% te liggen;
de ultravioletstraling op een object mag niet hoger zijn dan 75 microwat per lumen;
de lichtsterkte op een object mag niet hoger zijn dan 50 lux, LED verlichting is een
vereiste;
objecten dienen in een afsluitbare eventueel voorzien van PVB-folie vitrine of lijst
geëxposeerd te worden;
voor het bruikleen schadelijke emissies in expositie- en bouwmaterialen moet
voorkomen worden;
het bruikleen dient voor, tijdens en na de expositie een dusdanige plaats te krijgen,
dat de kans op beschadiging in welke vorm ook, vrijwel onmogelijk is;
de bruikleengever is gedurende de bruikleenperiode gemachtigd om voornoemde
tentoonstellingscondities ter plaatse te controleren.
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