BRUIKLEENOVEREENKOMST

1. De vereniging naar burgerlijk recht
……………………………………………………………………………………………………………
gevestigd te …………………………………………………
onder toezicht staand van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente aldaar waarvan zij een
zelfstandig onderdeel uitmaakt, hierna te noemen de vereniging, te dezen vertegenwoordigd door
……………………………………………………………………………………………………………
(naam en functie)
hierna te noemen: A;
en
2. De vereniging naar burgerlijk recht
……………………………………………………………………………………………………………
gevestigd te …………………………………………………
onder toezicht staand van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente aldaar waarvan zij een
zelfstandig onderdeel uitmaakt, hierna te noemen de vereniging, te dezen vertegenwoordigd door
……………………………………………………………………………………………………………
(naam en functie)
hierna te noemen: B;

zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
a. A geeft op heden aan B in bruikleen de onder b omschreven bladmuziek:
alternatief 1: voor onbepaalde tijd en tot wederopzegging; de bruikleen eindigt op de datum waartegen
wordt opgezegd.
alternatief 2 en dit voor een tijdvak van ………………………………………, derhalve eindigende op

………………………………, tenzij A de bladmuziek om dringende en onverwachts opkomende redenen zelf nodig heeft, in welk geval A bevoegd is de overeenkomst tussentijds op te zeggen en van B
de onmiddellijke teruggave van de bladmuziek te verlangen.
b. B verklaart de na te noemen bladmuziek in gebruikte doch goede staat van A in ontvangst te hebben genomen:
Auteur/uitgever ………………………………………………
Titel

………………………………………………

Aantal

……… stuks

Artikel 2
B is verplicht als een goed huisvader voor de bladmuziek te zorgen, deze slechts in overeenstemming
met de bestemming te gebruiken en deze bij het einde van de bruikleenovereenkomst aan A terug te
geven.
Artikel 3
Schade door verlies of beschadiging van de bladmuziek komt voor rekening van B.
Artikel 4
Het is B niet toegestaan om de bladmuziek hetzij om niet hetzij tegen een vergoeding aan een ander
in gebruik af te staan of aan een ander te verhuren. B onderkent de mogelijkheid dat de bladmuziek
en/of het daarin vervatte muziekstuk auteursrechtelijk bescherming geniet(en), dat het haar op grond
daarvan verboden kan zijn de bladmuziek te kopiëren en dat zij in voorkomend geval gehouden kan
zijn om aan de rechthebbende een vergoeding te betalen voor het uitvoeren en/of het op een geluidsdrager vastleggen van het muziekstuk. B vrijwaart A voor alle aanspraken van derden die voortvloeien
uit de schending van intellectuele eigendomsrechten door B dan wel degene(n) aan wie B de bladmuziek (of kopieën daarvan) in strijd met deze overeenkomst in gebruik heeft afgestaan of verhuurd.
Artikel 5
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 6
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zullen worden beslecht door een in overleg tussen partijen samen te stellen arbitragecommissie, die een bindende uitspraak doet.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend

te

……………………………………

op

………………………….…………

