
Bruikleenovereenkomst inboedel woning 
 
De ondergetekenden: 
 
1. ………………… [naam lener], wonende aan de ………………… [adres lener] te ………………… 
[woonplaats lener], verder te noemen bruiklener, 
en 
 
2. ………………… [naam uitlener], wonende aan de ……………….. [adres uitlener] te 
…………………… [woonplaats uitlener], verder te noemen uitlener, 
 
In aanmerking nemende: 
 
Dat uitlener tegen contante betaling de in deze overeenkomst benoemde roerende zaken van 
bruiklener heeft gekocht en geleverd heeft gekregen. 
 
Dat tussen partijen in confesso is dat de volle eigendom van de in deze overeenkomst benoemde 
roerende zaken bij uitlener ligt en dat bruiklener geen eigendomsrecht of recht van vruchtgebruik ten 
aanzien van deze roerende zaken kan doen gelden.  
 
Dat partijen hebben afgesproken dat de in deze overeenkomst benoemde roerende zaken zich in de 
woning van bruiklener bevinden en dat uitlener aan bruiklener toestemming heeft gegeven om gebruik 
te maken van de in deze overeenkomst benoemde roerende zaken.  
 
verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 
Artikel 1 
Deze overeenkomst betreft een overeenkomst van bruikleen zoals bedoeld in artikelen 7A:1777 en 
verder van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de uitlener aan de bruiklener het gebruik van de volgende 
roerende zaken: 
 
……… [omschrijving van de uit te lenen roerende zaken], verder te noemen de zaken, verschaft. 
 
Artikel 2 
Uitlener geeft toestemming voor het uitlenen van bovenvermelde roerende zaken vanaf de datum 
waarop bruiklener tegen contante betaling aan uitlener de eigendom van bovenvermelde roerende 
zaken aan uitlener heeft overgedragen. 
Deze overeenkomst is door partijen aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt door schriftelijke 
opzegging van uitlener aan bruiklener, met een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf datum 
opzegging. Na deze opzegging van de overeenkomst is bruiklener verplicht om de in deze 
overeenkomst benoemde roerende zaken terug te geven in dezelfde staat waarin de zaken zijn 
ontvangen. Bruiklener mag geen ander gebruik maken van de uitgeleende zaken dan het normale 
gebruik van de roerende zaken, zoals het een goed huisvader betaamt. 
 
Artikel 3 
Bruiklener zal zoals in het maatschappelijk verkeer betaamt, zorgvuldig zorg dragen voor hetgeen in 
bruikleen is ontvangen. Bruiklener is jegens uitlener aansprakelijk voor elke schade aan hetgeen in 
bruikleen is ontvangen, ontstaan tijdens de bruikleenovereenkomst. Voorts dient bruiklener de kosten 
voor het onderhoud en het gebruik van de in bruikleen gegeven zaak voor zijn rekening te nemen. 
Bruiklener is niet aansprakelijk voor normale slijtage en waardevermindering die buiten de schuld van 
bruiklener ontstaat. 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend, te ………………. [plaats 
ondertekening], op ……………… [datum ondertekening]. 
 
……………….. [handtekening bruiklener]   ……………….. [handtekening bruiklener] 
 
 
[naam bruiklener]      [naam bruiklener] 
 


