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               Overeenkomst van bruikleen van een roeiboot met bijbehorende hulpmaterialen  
 

  
De roeivereniging RV BREDA, gevestigd Bredaseweg 30 4844 CL te TERHEIJDEN, vertegenwoordigd 
door  
[naam lid bestuur of plaatsvervanger die contactpersoon is],  
 
hierna te noemen uitlener en  
[naam bruiklener], hierna te noemen bruiklener  
  
komen overeen als volgt: 
 
Bruiklener leent van uitlener de volgende roeiboot inclusief bijbehorende hulpmaterialen, hierna 
te noemen de boot:  
Bij een wherry hoort hier ook de Materiaallijst hulpmaterialen bij.  
 
Bootnaam   : 
Boottype  : 
Hoes   : 
Bruikleenperiode : 
Gebruiksvergoeding :  €        (vrij van belasting)  
  
De bruikleen vindt plaats onder de volgende voorwaarden en condities:  
  
TERMIJN  
1. De bruikleen vangt aan op het moment dat de boot door uitlener zelf of door een 

vertegenwoordiger van uitlener uit het botenhuis van uitlener wordt gehaald.  
2. De bruikleen eindigt op het moment dat de boot door bruiklener bij uitlener weer in dezelfde 

staat in het botenhuis wordt terug gelegd.  
3. De boot wordt geleend voor gebruik bij                                                  [naam evenement]  . 

Het is bruiklener niet toegestaan om de boot, zonder schriftelijke toestemming van uitlener 
voor andere evenementen te gebruiken. Ook is het bruiklener niet toegestaan de boot 
beschikbaar te stellen aan derden.  

4. Bruiklener wordt geacht de boot voor het einde van de gebruiksperiode in te leveren. Mocht 
dit niet mogelijk zijn dan dient bruiklener uitlener hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. 
Uitlener heeft het recht, bij inlevering na de gebruiksperiode, € 100 in rekening te brengen 
voor elke dag dat de boot te laat wordt ingeleverd.  
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VERVOER  
5. Bruiklener verzorgt en betaalt en is verantwoordelijk voor het af- en opriggeren van de boot, 

evenals voor het vervoer naar en van het evenement waarvoor de boot is bedoeld, tenzij 
anders wordt overeengekomen.  

6. Schades tijdens het vervoer worden geregeld conform de landelijke afspraak van 
bootvervoerders in Nederland, het KNRB Omnibus Agreement.  

  
SCHADE  
7. De boot wordt geleend voor normale gebruiksdoeleinden. De bruiklener zal al het 

noodzakelijke doen om schade aan de boot te vermijden. Indien toch schade ontstaat, dient 
bruiklener deze direct te melden aan uitlener.  

8. De boot zal door uitlener en bruiklener vóór en na de gebruiksperiode worden geïnspecteerd 
op gebreken, beschadigingen of schade.  

9. Schade aan of verlies van de boot ontstaan tijdens de gebruiksperiode vallen onder de 
vlootverzekering van uitlener, maar bruiklener zal het eigen risico van € 300 betalen.   

10. Schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of ernstige nalatigheid van bruiklener is niet 
gedekt door de vlootverzekering van uitlener. 

11. (Letsel)schade door bruiklener met de boot van uitlener aan andermans lijf of goed 
toegebracht valt niet onder de dekking van de vlootverzekering van uitlener. 

12. Bruiklener verklaart gedurende de gebruiksperiode de volledige verantwoordelijkheid te 
dragen voor de opslag, vervoer en gebruik van de boot en de hulpmaterialen. 

 
  
OVERIG  
13. Toevoegen of verwijderen van reclame-uitingen op de boot door de bruiklener is niet 

toegestaan, tenzij dit gebeurt na schriftelijke toestemming van uitlener.  
14. Bruiklener is tijdens de gebruiksperiode lid van de Koninklijke Nederlandse Roei Bond (KNRB) 

en de roeiers en stuurlieden in de boot zijn lid van de roeivereniging van bruiklener.  
15. Roeiers en stuurlieden van bruiklener zijn bevoegd om in het geleende boottype te varen. 
16. Bij een wherry wordt een set bijbehorende hulpmaterialen uitgeleend (riemen, rolbankjes, 

lijnen, peddels, bootshaken enzovoorts). De inhoud van deze set wordt bij aanvang van de 
bruikleenperiode door bruiklener gecontroleerd en bij inleveren na afloop door uitlener 
gecontroleerd aan de hand van een materiaallijst. Beschadigde of missende hulpmaterialen 
dienen door bruiklener vergoed te worden, hiervoor geldt de op de materiaallijst vermelde 
vervangingswaarde. 

17. Bruiklener zal voor aanvang gebruiksperiode de gebruiksvergoeding overmaken op 
de rekening van:    Roeivereniging Breda     NL21 RABO 0108930386 
 

Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud.  
  
Datum:    [datum]      Datum:    [datum]  
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Roeivereniging Breda     Roeivereniging [naam] 
Uitlener         Bruiklener  


