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Bruikleenvoorwaarden audiovisuele apparatuur Mediacentrum Windesheim 

 
 

Aard en inhoud overeenkomst 

1. Uitlener geeft aan bruiklener de apparatuur in bruikleen die vermeld is op de voorzijde van 
deze overeenkomst. De bruikleen geschiedt om niet. 

2. a. De bruikleen vindt plaats in de vorm van een bruikleenovereenkomst als bedoeld in het  
Burgerlijk Wetboek.  
De artikelen 7A: 1777 tot en met 7A: 1790 Burgerlijk Wetboek zijn op de bruikleen van 
toepassing indien en voor zover daarvan in deze voorwaarden niet is afgeweken. 
b. Indien de bruiklener als werknemer bij uitlener in dienst is, wordt de bruikleenovereenkomst 
mede beheerst door arbeidsrechtelijke regels en voorschriften. Vanwege een 
dwingendrechtelijk karakter kunnen deze arbeidsrechtelijke regels en voorschriften in de 
relatie uitlener – werknemer voorgaan op bepalingen die in deze bruikleenvoorwaarden zijn 
opgenomen.  

3. Legitimatie door de bruiklener met een wettelijk en geldig identiteitsbewijs of door middel van 
een medewerkerspas of studentenpas van Windesheim met goed gelijkende foto, is een 
voorwaarde om de bruikleenovereenkomst aan te kunnen gaan. 

 

Duur bruikleen 

4. De bruikleen vangt aan op de datum en tijd die zijn vermeld op de voorzijde van deze 
overeenkomst en eindigt op de datum en tijd die eveneens zijn vermeld op de voorzijde van 
deze overeenkomst. 

 

Controle van apparatuur 

5. De volledig ingevulde bruikleenovereenkomst dient te worden ondertekend door zowel de 
bruiklener als de uitlener.  
De bruiklener verklaart bekend te zijn met de voorschriften voor juiste bediening van de door 
hem in bruikleen genomen apparatuur. 

6. De bruiklener is verplicht bij de ter beschikking stelling van de in bruikleen te nemen 
apparatuur deze terstond grondig te inspecteren op gebreken. Bij geconstateerde gebreken 
dient de bruiklener de uitlener daarvan direct op de hoogte te stellen en vervolgens de 
instructies van de uitlener op te volgen. 
Indien de bruiklener de uitlener niet onverwijld wijst op geconstateerde gebreken wordt 
bruiklener geacht er mee in te stemmen dat de apparatuur in goede staat aan hem / haar is 
afgegeven door uitlener.  

 

Gebruik van apparatuur 

7. De bruiklener is verplicht de in bruikleen verkregen apparatuur slechts overeenkomstig de 
bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om: 

a) de in bruikleen verkregen apparatuur overeenkomstig de bedienings –en 
overige voorschriften te gebruiken en te behandelen; 
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b) geen veranderingen aan de in bruikleen verkregen apparatuur aan te brengen 
dan wel door een derde te laten aanbrengen; 

c) de in bruikleen verkregen apparatuur niet aan een derde onder te verhuren, 
uit te lenen of op welke wijze dan ook aan een derde ter beschikking te 
stellen, behoudens het geval dat deze ter beschikking stelling plaatsvindt aan 
een (mede-)student en/of collega met wie de bruiklener samenwerkt aan een 
opdracht ten behoeve waarvan de apparatuur door de bruiklener in bruikleen 
is genomen. 

d) de in bruikleen verkregen apparatuur slechts te gebruiken voor doeleinden 
van studie (studenten van uitlener) of werk (werknemers van uitlener) en 
derhalve niet voor andere doeleinden, waaronder privéaangelegenheden. 

e) zich in het algemeen als goed bruiklener te gedragen, waaronder in elk geval 
wordt verstaan dat de in bruikleen verkregen apparatuur niet wordt gebruikt 
op een wijze die strijdig is met wettelijke voorschriften. 

8. Het is de bruiklener niet toegestaan aan de in bruikleen verkregen apparatuur 
herstelwerkzaamheden te verrichten, dan wel dit door een derde te laten doen. 

 
Einde bruikleen 

9. a. De bruiklener dient de in bruikleen verkregen apparatuur uiterlijk op de overeengekomen 
einddatum en –tijd van de bruikleen in te leveren bij de balie van het Mediacentrum van 
uitlener. 
b. De bruiklener kan de uitlener uitsluitend voorafgaand aan de sub a. genoemde einddatum 
en –tijd verzoeken om verlenging van de bruikleentermijn. Indien de uitlener met dit verzoek 
instemt, stelt de uitlener de nieuwe einddatum en –tijd van de bruikleen vast en deelt deze 
aan de bruiklener mede. In geval van verlenging van de bruikleentermijn blijven deze 
voorwaarden volledig op de bruikleen van toepassing. 

10. Indien de bruiklener de apparatuur later inlevert dan de datum en tijd als bedoeld in artikel 9 
van deze voorwaarden, bedraagt het door de bruiklener aan de uitlener verschuldigde 
boetebedrag € 5,00 per gehele dag dat de apparatuur te laat is ingeleverd.  
De dag waarop de in bruikleen verkregen apparatuur conform artikel 9 van deze voorwaarden 
ingeleverd moest worden, geldt hierbij als de eerste gehele dag van in gebreke zijn met tijdige 
inlevering.  

 

Schade en gebreken aan apparatuur  

11. De bruikleen geschiedt voor rekening en risico van de bruiklener. 

12. De bruiklener is bij gebruik van de in bruikleen verkregen apparatuur verplicht elke ontstane 
schade en elk geconstateerd gebrek aan de apparatuur onmiddellijk aan de uitlener te 
melden.  
Tevens is de bruiklener verplicht de passende maatregelen te nemen om de ontstane schade 
en het geconstateerd gebrek niet te laten verergeren.  

13. Indien reparatie van de in bruikleen verkregen apparatuur nodig is ten gevolge van tijdens de 
bruikleenperiode plaatsvindende ondeskundige of onjuiste behandeling, ondeskundig of 
onjuist gebruik, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig 
andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, komen de kosten van 
deze reparatie geheel voor rekening van de bruiklener.  
Reparatie vindt slechts plaats indien de kosten daarvan opwegen tegen de dagwaarde van de 
desbetreffende apparatuur. 
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Indien de reparatiekosten hoger zijn dan de dagwaarde van de apparatuur, komt het bedrag 
van de dagwaarde geheel voor rekening van de bruiklener.  

14. Voor schade die de bruiklener aan derden of indirect ingevolge het gebruik van de in bruikleen 
gegeven objecten veroorzaakt, is de uitlener niet aansprakelijk. Bruiklener vrijwaart de uitlener 
ter zake voor alle aanspraken van derden.  

 
 
Diefstal en vermissing van apparatuur 

15. De bruiklener is verplicht alle passende maatregelen te treffen ter voorkoming van diefstal of 
vermissing van de in bruikleen verkregen apparatuur. 

16. De bruiklener is volledig aansprakelijk voor diefstal of vermissing van de in bruikleen 
verkregen apparatuur. Bij diefstal of vermissing van de in bruikleen verkregen apparatuur is de 
bruiklener dan ook verplicht de daardoor voor de uitlener ontstane schade volledig te 
vergoeden. Daarbij geldt als schade de dagwaarde van de apparatuur op de in artikel 4 van 
deze voorwaarden bedoelde aanvangsdatum van de bruikleen.   

17. Bij diefstal of vermissing is de bruiklener verplicht daarvan aangifte te doen bij de politie, tenzij 
uitlener kenbaar maakt zelf een dergelijke aangifte te zullen doen. 

 


