Algemene Voorwaarden van de bruikleenovereenkomst voor projectbruikleen
tussen NMF en niet-natuurlijke gebruikers
Versie 2018-2 (juli 2018)
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke met het Nationaal Muziekinstrumenten
Fonds (verder te noemen: NMF) gesloten bruikleenovereenkomst voor projectbruikleen met
een niet-natuurlijke gebruiker en bevat zes pagina’s. Een nieuwe versie van deze
overeenkomst vervangt alle vorige.
Onder ‘niet-natuurlijke gebruiker’ worden begrepen (vertegenwoordigers van) stichtingen,
fondsen, verenigingen, orkesten, ensembles, conservatoria en andere instellingen die een
instrument van het NMF in projectbruikleen hebben. Omwille van de leesbaarheid wordt in
deze algemene voorwaarden verder de term ‘gebruiker’ gebruikt voor ‘niet-natuurlijke
gebruiker’.
Onder ‘projectbruikleen’ wordt begrepen bruikleen van een instrument van het NMF tijdens
een kortlopend project.
Onder ‘kortlopend’ wordt begrepen projecten met een looptijd van maximaal zes maanden,
daarbij inbegrepen de tijd noodzakelijk voor eventuele voorbereiding van dit project.
Onder ‘instrument’ worden alle door het NMF aan gebruikers in bruikleen gegeven
muziekinstrumenten verstaan, daaronder onder meer inbegrepen strijkstokken en accessoires.
A. Verplichtingen van de gebruiker
Algemene verplichting voor de gebruiker
Art. A 1 De gebruiker aanvaardt voor de duur van de bruikleen de volledige
verantwoordelijkheid van en aansprakelijkheid voor het instrument.
Goede staat en onderhoud
Art. A 2 De gebruiker verplicht zich het instrument in goede staat te houden en voor het
behoud en onderhoud ervan alle redelijkerwijs te vergen zorg aan te wenden.
Gebruik door derden
Art. A 3 Het is de gebruiker uitsluitend toegestaan het in bruikleen gegeven instrument ter
beschikking te stellen aan derden, die op enigerlei wijze verbonden zijn aan de gebruiker.
Onder ‘derden’ wordt in dezen beschouwd, degenen die beschouwd kunnen worden als deel
uitmakende (zijnde bijvoorbeeld lid, leerling, docent, werknemer of medewerker) van de
gebruiker. Het is de gebruiker niet toegestaan om het instrument aan anderen dan
bovenstaanden ter beschikking te stellen, in gebruik te geven of in bewaring te geven,
behoudens wanneer daartoe vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door
het NMF. Het staat het NMF vrij om voorafgaande aan of tijdens de projectbruikleen een lijst
van namen van personen te verlangen van de gebruiker, die het instrument in projectbruikleen
krijgen of hebben. Het niet voldoen aan deze voorwaarde door gebruiker kan reden zijn voor
het NMF de projectbruikleen te weigeren of te beëindigen.
Verplichting tot aangifte
Art. A 4 De gebruiker is verplicht om vermissing, diefstal of verduistering van het
instrument, of van enige andere oorzaak voortkomend uit een misdrijf of een vermoeden
daarvan, onmiddellijk te melden aan het NMF, daarvan onmiddellijk aangifte te doen bij de
politie en een afschrift van het proces-verbaal van aangifte direct te doen toekomen aan het
NMF.
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Meldingsplicht bij schade
Art. A 5 De gebruiker is verplicht om bij gehele of gedeeltelijke beschadiging van het
instrument het NMF onmiddellijk daarvan in kennis te stellen en alle van belang zijnde
gegevens aan het NMF, of aan een door het NMF aan te wijzen derde, te verstrekken.
Gebruik in het buitenland
Art. A 6 Het is de gebruiker verboden met het instrument te reizen naar het buitenland,
tenzij bij het aangaan van de overeenkomst dit nadrukkelijk schriftelijk met het NMF is
overeengekomen. Wanneer de gebruiker zonder toestemming van het NMF met het
instrument reist naar het buitenland, zijn alle daaraan verbonden risico’s voor rekening van de
gebruiker.
Bijdrage aan exploitatiekosten NMF
Art. A 7 De gebruiker is verplicht aan het NMF een bijdrage te betalen ten behoeve van de
exploitatie kosten van het NMF, de zogenaamde bruikleenvergoeding. De gebruiker wordt
van tevoren door het NMF op de hoogte gesteld van de geldende tarieven voor de bijdrage die
voor hem van toepassing zijn. De tarieven bij het afsluiten van een nieuw contract zijn
vermeld in de aan de Algemene Voorwaarden gehechte bijlage. Bovendien worden zij
vermeld op de website van het NMF. De factuur voor de bijdrage wordt voor aanvang van de
bruikleen opgemaakt en ten laatste aan de gebruiker meegegeven bij het ophalen van het
instrument. De gebruiker geeft het NMF toestemming tot het versturen van de factuur naar
zijn of haar e-mailadres. Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen dertig dagen na
dagtekening van de factuur. Berekening van het tarief vindt plaats op basis van het aantal
weken dat het instrument ter beschikking van de gebruiker staat. De minimale
bruikleenperiode bedraagt één week.
Contact met het NMF
Art. A 8 De gebruiker verplicht zich om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee
weken te reageren op alle verzoeken om informatie van het NMF, hetzij gedaan via post,
mail, telefoon of welk ander medium dan ook, voor zover het gaat om zaken die betrekking
hebben op het door gebruiker in bruikleen zijnde instrument of enigerlei kwestie die
betrekking heeft op een onderwerp uit de bruikleenovereenkomst of in de algemene
voorwaarden. Het bij voortduring niet of te laat reageren op vragen, verzoeken of
opmerkingen van het NMF (zulks ter beoordeling van het NMF) geven het NMF het recht tot
onmiddellijke invordering van het instrument.
Informatie van het NMF
Art. A9 Door het ondertekenen van een overeenkomst van bruikleen verklaart de gebruiker
in stemmen met het periodiek ontvangen van door het NMF te produceren algemene
informatie, waaronder inbegrepen (maar niet uitsluitend) magazines, bulletins en
nieuwsbrieven.
B. Zorg, onderhoud en reparaties
Bezichtiging
Art. B 1 Het NMF heeft te allen tijde het recht het instrument te bezichtigen of te doen
bezichtigen. De gebruiker is verplicht het instrument daartoe desgevraagd onmiddellijk ter
beschikking te stellen.
Toestemming voor reparaties
Art. B 2 De gebruiker is verplicht alle voorgenomen reparaties aan het instrument en/of
toebehoren direct en vooraf aan het NMF te melden. De reparaties mogen pas worden verricht
nadat het NMF daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Zij mogen slechts door een
door het NMF aan te wijzen deskundige worden uitgevoerd.

2

Algemene zorgplicht
Art. B 3 De gebruiker heeft een algemene zorgplicht ten aanzien van het instrument: de
gebruiker dient onder alle omstandigheden (zoals onder meer tijdens gebruik, transport en
opslag van het instrument) alle mogelijke zorg te betrachten om schade, diefstal of slijtage
van of aan het instrument te voorkomen. Indien schade ontstaat als gevolg van het niet
nakomen van deze zorgplicht, is de gebruiker daarvoor aansprakelijk.
C. Verzekering
Verzekering en verzekeringsvoorwaarden
Art. C 1 Het instrument is door het NMF verzekerd op basis van wereldwijde dekking
tegen alle schade aan of verliezen van het instrument door alle van buiten komende onheilen.
De verzekeringsvoorwaarden bevatten de volgende uitsluitingen van dekking:
- bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid van de verzekerde;
- geleidelijk werkende weersinvloeden;
- schade die is veroorzaakt door normale slijtage, oxidatie en andere geleidelijk werkende
invloeden;
- schade die is veroorzaakt door ongedierte;
- verbeurdverklaring of inbeslagname door een wettig ingestelde overheid;
- schade veroorzaakt door uitwerpselen.
Schade voor rekening van gebruiker
Art. C 2 Schade die niet is gedekt door de verzekering komt voor rekening van de
gebruiker.
Wijziging verzekeringsvoorwaarden
Art. C 3 In geval van tussentijdse wijziging in de verzekeringsvoorwaarden stelt het NMF
de gebruiker daarvan terstond schriftelijk op de hoogte. De gebruiker is aan die nieuwe
voorwaarden gebonden. De actuele verzekeringsvoorwaarden worden tevens gepubliceerd op
de website van het NMF.
D. Promotie en overige bepalingen
Promotie in het algemeen
Art. D 1 De gebruiker zal zich inspannen om tijdens de bruikleen in woord en geschrift (of
op welke andere manier dan ook) bij elke openbare gelegenheid waarbij er muzikale
activiteiten door de gebruiker met het geleende instrument worden ontplooid of door de
gebruiker over muzikale activiteiten wordt gesproken of op een andere wijze door de
gebruiker over muziek en/of instrument wordt gecommuniceerd, het NMF te noemen.
Vermelding bij concerten
Art. D 2 De gebruiker is verplicht bij ieder optreden waarbij gebruik wordt gemaakt van
het instrument van het NMF, aandacht te besteden aan het NMF in de vorm van:
- een (gratis) advertentie in het programmaboek van het relevante optreden
- of een artikel over het NMF in het programmaboek
- of het insteken van een donatiefolder van het NMF in het programmaboek.
Het NMF bepaalt in overleg met de gebruiker welk van bovenstaande opties ingezet wordt.
De gebruiker is verplicht bij ieder optreden in het concertprogramma te doen vermelden dat
het instrument ter beschikking is gesteld door het NMF. De gebruiker vermeldt dit met
volgende tekst: [naam gebruiker] heeft een [soort instrument en bouwer] uit de collectie van
het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds in bruikleen.
In Engelstalige biografieën of websites dient de Nederlandse naam NMF vervangen te
worden door: The Dutch Musical Instruments Foundation.
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Vermelding op website, nieuwsbrief en social media
Art. D 3 De gebruiker is verplicht ervoor te zorgen dat het NMF op de betreffende website
vermeld wordt, met inachtneming van datgene wat vermeld staat in artikel D 2. Daarnaast
dient het actuele logo van het NMF te worden afgebeeld en een link naar de homepage van de
website van het NMF te worden geplaatst.
Voorts is het verplicht dat de gebruiker aandacht aan het NMF besteedt in de vorm van een
item in de digitale nieuwsbrief en op de social media van de instantie.
Vermelding op CD/DVD en overige audiovisuele producties
Art. D 4 Indien de gebruiker medewerking verleent aan een CD/DVD of andere
audiovisuele productie met behulp van het in bruikleen gegeven instrument, is de gebruiker
verplicht het NMF op de geluidsdrager te (laten) noemen op de wijze als omschreven in
artikel D 2.
Nakomen van promotionele verplichtingen
Art. D 5 Het niet nakomen van één of meerdere van de verplichtingen zoals genoemd in
Artikel D 1 tot en met 4, zulks ter beoordeling aan het NMF, kan leiden tot de invordering
van het instrument en beëindiging van deze overeenkomst.
E. Einde van de overeenkomst
Teruggave
Art. E 1 De overeenkomst is ontbonden wanneer het instrument aan het NMF is
terug gegeven en alle openstaande facturen aan het NMF betaald zijn. De gebruiker kan deze
overeenkomst door opzegging niet tussentijds beëindigen. Ondertekening van de
overeenkomst door de gebruiker impliceert dat de volledige verschuldigde
bruikleenvergoeding in alle gevallen in zijn geheel dient te worden voldaan. Bij te late
teruggave van het instrument is de gebruiker een boete verschuldigd gelijk aan de standaard
vergoeding voor één week bruikleen voor elke (deel van een) week dat het instrument te laat
is ingeleverd.
Opzegging van deze overeenkomst door het NMF wegens bijzondere omstandigheden of
wijziging van omstandigheden
Art. E2 Het NMF behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om te onderzoeken of de feiten
of omstandigheden in verband waarmee of waaronder deze overeenkomst werd aangegaan
gedurende de looptijd van de overeenkomst zodanig wijzigen, dat deze in redelijkheid niet
langer het gebruik door de gebruiker rechtvaardigen. Zulke omstandigheden kunnen onder
meer zijn (de lijst is niet uitputtend):
- indien de bruikleen niet meer volgens de doelstellingen van het NMF functioneert,
- onttrekking van het instrument aan de muzikale praktijk;
- het verplaatsen van de muzikale activiteiten naar het buitenland
- faillissement of schuldsanering, surseance van betaling of curatele of onder
bewindstelling van de gebruiker
- het ontslag of niet langer in dienst zijn van de gebruiker bij de instelling die door de
gebruiker vertegenwoordigd wordt
- het niet nakomen van enige verplichting zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden
van het NMF
In al deze gevallen is de directie van het NMF gerechtigd deze overeenkomst tussentijds te
beëindigen. De gebruiker verplicht zich in dit verband tevens om, wanneer door het NMF
daartoe wordt verzocht, gegevens betreffende zijn inkomenspositie en/of zijn muzikale
activiteiten te overleggen aan de directie van de stichting. De gebruiker verklaart zich bekend
met het feit dat de financiële positie van de gebruiker mede bepalend kan zijn bij de beslissing
of een eenmaal aangegane gebruiksovereenkomst kan worden gecontinueerd. De gebruiker is
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verplicht, indien de directie besluit dat de overeenkomst op deze grond is beëindigd, het
instrument terstond in goede staat en compleet aan het NMF terug te geven.
Verschil van mening
Art. E 3 Als tussen het NMF en de gebruiker meningsverschillen bestaan over toepassing
van deze Algemene Voorwaarden, kan de gebruiker schriftelijk bezwaar aantekenen bij de
Raad van Toezicht van het NMF. De Raad van Toezicht is bevoegd over het geschil te
beslissen. De gebruiker is verplicht zich alsdan te onderwerpen aan deze beslissing.
Handelen of nalaten in strijd met de onderhavige voorwaarden
Art. E 4 Indien de gebruiker handelt of nalaat in strijd met enige bepaling van deze
overeenkomst wordt deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst beëindigd. Het NMF
is dan gerechtigd het instrument onmiddellijk tot zich te nemen, onverminderd het recht van
het NMF om eventuele nog door gebruiker uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigde
bedragen te vorderen. De gebruiker is in een dergelijk geval verplicht het instrument in goede
staat en compleet te overhandigen aan het NMF of aan een door het NMF aan te wijzen derde,
onverminderd het recht van het NMF om het instrument in geval van schade op kosten van de
gebruiker te doen repareren.
F. Privacy Statement
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor het NMF van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt het
NMF zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Art. F 1 Als de gebruiker onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website
en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst aanvraagt of telefonisch contact met ons opneemt, dan
registreert het NMF persoonsgegevens van de gebruiker. Het NMF verwerkt deze
persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Het NMF verwerkt alleen de daarvoor
noodzakelijke persoonsgegevens.
Bewaren van persoonsgegevens
Art. F 2 Het NMF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval
zo lang als specifieke regelgeving vereist.
Privacy rechten
Art. F 3 De gebruiker heeft recht op inzage in zijn persoonsgegevens, het recht om
correctie, beperking of verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen en daarnaast om
overdracht van zijn gegevens te vragen. Ten slotte kan de gebruiker bezwaar maken tegen het
gebruik van zijn gegevens. Indien de verwerking van zijn gegevens berust op toestemming,
dan kan de gebruiker deze te allen tijde intrekken.
Vragen, feedback en klachten
Art. F 4 Vragen en opmerkingen met betrekking tot de privacy policy van het NMF zijn
welkom. Hiervoor kan men bellen naar 020 - 6221255. Of men kan een e-mail sturen naar
info@muziekinstrumentenfonds.nl. Het NMF beschikt ook over een klachtenprocedure.
Klachten kan men indienen bij de klachtencoördinator via info@muziekinstrumentenfonds.nl.
De gebruiker is tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van zijn gegevens
bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie autoriteitpersoonsgegevens.nl.
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Wijzigingen
Art. F 5 Het NMF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het
Privacy Statement. Bekijk daarom regelmatig het Privacy Statement op de website van het
NMF voor een update van het privacy beleid.
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