Museum Flehite
Bruikleenvoorwaarden collectie OVF
1. De bruikleennemer verbindt zich de hem toevertrouwde voorwerpen:
a. een zodanige plaats te geven dat de kans op beschadiging, in welke
vorm dan ook, zo gering mogelijk wordt;
b. goed te onderhouden met inachtneming van hetgeen onder 3 is
bepaald;
c. niet aan derden af te staan dan na verkregen machtiging van
bruikleengever;
d. nooit zonder toestemming van de bruikleengever naar een ander pand
over te brengen.
2. De bruikleennemer verplicht zich, in geval van verlies of beschadiging,
hiervan onmiddellijk kennis te geven aan de bruikleengever.
3. Eenvoudige herstelwerkzaamheden of andere bewerkingen aan de voorwerpen
mogen worden verricht zonder toestemming van de
bruikleengever. Ingrijpende acties worden vooraf gemeld aan de
Collectiecommissie, die namens de OVF toezicht houdt op het bruikleen.
4. De kosten van transport, verpakking en onderhoud, evenals die van herstel
van schade ontstaan in verband met bruiklening, komen voor rekening van
de bruikleennemer.
5. De bruikleengever of zijn/haar plaatsvervanger is gerechtigd de in bruikleen
gegeven voorwerpen te bezichtigen en erop toe te zien dat deze behoorlijk
zijn geplaatst en onderhouden.
6. De in bruikleen gegeven voorwerpen worden door de bruikleennemer niet
verzekerd. Een beperkt aantal topstukken (zie bijlage 1) wordt all
risk verzekerd van spijker tot spijker. Desgewenst kan de OVF een kopie van de
verzekeringspolis krijgen. Deze betreft de gehele collectie van het museum, dus
inclusief die van OVF.
7. De waardebepaling geschiedt minimaal eens per vijf jaar door de conservatoren,
die dit voorleggen aan de Collectiecommissie.
8. De belangrijkste voorwerpen moeten permanent of geregeld getoond worden
(zie bijlage 2). Hierbij wordt vermeld dat de OVF eigenaar is danwel substantieel
heeft bijgedragen
9. De OVF wil graag bevorderen dat depotstukken worden tentoongesteld. Het
museum kan bruiklenen tot en met zes maanden zonder toestemming uitvoeren. Voor
langduriger bruiklenen (doorgaans voor vijf jaar) wordt eerst overlegd met de
Collectiecommissie, die het bestuur hierover adviseert. Indien nodig wordt dus eerst een
tijdelijk bruikleen gesloten.
10. Bij bruikleen van een topstuk maakt de restaurator vooraf een conditierapport
en controleert hij dit na terugkeer. In de andere gevallen bekijken de
conservatoren of de restaurator de toestand en maken eventueel aantekeningen
op het bruikleenformulier.
11. Vervreemding is mogelijk in overleg met de Collectiecommissie, die het bestuur
van de OVF adviseert.
Indien deze voorwaarden door de bruikleennemer niet worden nageleefd is de
bruikleengever gerechtigd de beschreven voorwerpen terug te vorderen.

