
 

Bruikleenovereenkomst 

aanhangwagen ‘Mooi Meegenomen’  

ONDERGETEKENDEN: 

   

Stichting De Koepel, statutair gevestigd te Grave, feitelijk gevestigd aan de Runstraat 35 5374 AB Schaijk, 

ingeschreven bij de KvK onder nummer 66319072, ten dezen krachtens volmacht vertegenwoordigd door 

Woningcorporatie Mooiland, 

 

en 

 

…………………………………………………….., wonende te {plaats} …………………………………… 

 

 

aan de {straat+ huisnummer} …………………………………………………, 

 

Hierna samen te noemen: ‘bruiklener’, 

 

Mooiland en bruiklener hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’; 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: 

- Stichting Koepel Grave eigenaar is van een aanhangwagen; 
- Deze aanhangwagen op basis van beschikbaarheid door huurders van Mooiland gebruikt kan worden 

voor het verhuizen van en naar een woning van Mooiland; 
- Deze aanhangwagen ook gebruikt kan worden voor het vervoer van het springkussen van Mooiland; 
- Deze aanhangwagen gebruikt kan worden voor het vervoer van tuingereedschap, statafels en 

materialen ten behoeve van een gemeenschappelijke buurt- of wijkactiviteit (opschoonactiviteiten, 
buurtfeesten, gezamenlijk tuinonderhoud en dergelijke); 

- Deze aanhangwagen de afmetingen 250x130cm (lxb) en 150cm (h) en een leeg gewicht heeft van 
450kg;  

- Met een rijbewijs B deze aanhanger maximaal (leeg gewicht en laadvermogen) 750kg mag wegen. 
Dat met rijbewijs BE het leeg gewicht en laadvermogen van de aanhanger hoger mag zijn, 
afhankelijk van het gewicht van de auto (zie hiervoor de tabel van de Rijksdienst voor het 

wegverkeer). 

 

Artikel 1 Tijdsduur bruikleen 

De aanhangwagen ‘Mooi Meegenomen’ kan maximaal twee aaneengesloten werkdagen in bruikleen 

genomen worden. Indien de aanhanger met ingang van een vrijdag in bruikleen genomen wordt moet deze 

uiterlijk de daaropvolgende maandag weer ingeleverd worden. 

 

De bruikleen van de aanhangwagen gaat in op …………………………………………….om ……… uur 

 

De bruikleenovereenkomst eindigt op ……………………………………………………….... om …… …uur.  

 

Afhaal en terugbezorgadres: Infanteriestraat 2, 5363 VW Velp 

 



 

Artikel 2: legitimatie 

Bruiklener is verplicht voor ingebruikname een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs te overleggen.  

 

Artikel 3 gebruik & teruggave 

3.1 De Bruiklener wordt geacht de aanhangwagen in onbeschadigde, goede staat en schoon te hebben 

ontvangen. Bruiklener zal de aanhangwagen als een goed huisvader gebruiken, in overeenstemming met 

alle wettelijke regelingen en bepalingen. 

De Bruiklener is er zelf verantwoordelijk voor om te controleren of zijn auto de aanhanger mag 

trekken op basis van de typegoedkeuring van de auto en of hij met zijn rijbewijs een dergelijke 

aanhanger mag trekken. Deze aanhangwagen heeft de afmetingen 250x130cm (lxb) en 150cm 

(h) en een heeft leeg gewicht heeft van 450kg. Met een rijbewijs B mag de aanhanger maximaal 

(leeg gewicht en laadvermogen) 750kg mag wegen. Dat met rijbewijs BE het leeg gewicht en 

laadvermogen van de aanhanger hoger mag zijn, afhankelijk van het gewicht van de auto (zie 

hiervoor de tabel van de Rijksdienst voor het wegverkeer). 

3.2 Het is de Bruiklener niet toegestaan de aanhangwagen op enigerlei wijze door derden te doen 

gebruiken. Het is de Bruiklener evenmin toegestaan de aanhangwagen buiten Nederland te (doen) brengen. 

3.3 Bruiklener is verplicht om de aanhangwagen voor het einde van de overeengekomen bruikleentermijn af 

te leveren - tenzij anders overeengekomen- op de locatie waar de aanhangwagen is opgehaald en in 

dezelfde staat waarin de aanhangwagen is ontvangen. Bij overschrijding van de afgesproken 

bruikleentermijn is de Bruiklener voor iedere dag c.q. gedeelte daarvan die de overschrijding voortduurt aan 

De Koepel een vergoeding verschuldigd van € 50,-- per dag. 

3.4 Het verhuren van de aanhangwagen is niet toegestaan. Tevens mogen aan de aanhangwagen geen 

veranderingen door de Bruiklener -of in zijn opdracht- worden aangebracht.  

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid Bruiklener 

4.1 De Bruiklener is aansprakelijk voor alle schade aan de aanhangwagen ontstaan tussen het tijdstip 

waarop de bruikleenovereenkomst is aangevangen, en het tijdstip waarop de aanhangwagen is 

geretourneerd bij Mooiland. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij vermissing en/of diefstal 

van de aanhangwagen. Voorts is Bruiklener aansprakelijk voor alle kosten -direct of indirect- die het gevolg 

zijn van verkeerd en/of onoordeelkundig gebruik van de aanhangwagen, daaronder mede inbegrepen 

overbelasting van de aanhangwagen en de gevolgen van deelname aan wedstrijden alsmede overtreding 

van artikel 8 van de Wegenverkeerswet en andere overtredingen welke wettelijk zijn vastgelegd in de 

wegenverkeerswet of/of wetboek van strafrecht. 

4.2 De Bruiklener is voorts aansprakelijk voor alle schade die met de aanhangwagen tussen de in 4.1 

genoemde tijdstippen aan derden is toegebracht en is gehouden tot voldoening van boetes, belastingen 

en/of soortgelijke heffingen die het gevolg zijn van het gebruik van de aanhangwagen gedurende genoemd 

tijdvak. De Bruiklener zal De Koepel zoveel nodig vrijwaren tegen alle aanspraken van derden voortvloeiend 

uit het gebruik van de aanhangwagen gedurende het in 4.1 genoemde tijdvak. 

4.3 De Bruiklener is verplicht bij onbeheerd en/of buiten gezichtsveld van de Bruiklener achterlaten van de 

aanhangwagen –de aanhangwagen- deze door middel van SCM gemonteerde disselslot te beveiligen tegen 

diefstal door afsluiting van genoemd slot op de aan de trekkende auto aangekoppelde aanhangwagen. Bij 

diefstal van de aanhangwagen welke niet middels het disselslot was afgesloten, zal doorberekening van de 

economische waarde van de aanhangwagen (inclusief gemonteerde extra’s) plaatsvinden. Het SCM 

disselslot is gemonteerd op de dissel van de aanhangwagen. Afsluiting is verplicht, ook bij 

koppeling van de aanhanger op de trekhaak. Indien Bruiklener de sleutel van het disselslot niet heeft 

meegenomen of niet om verstrekking hiervan heeft verzocht verbindt hij zich jegens De Koepel de 

aanhangwagen niet onbeheerd en/of buiten gezichtsveld achter te laten. Bij diefstal van de aanhangwagen 



 

in combinatie met zoals bovenomschreven niet meegenomen disselslot en/of niet onder toezicht houden van 

de aanhangwagen door de Bruiklener, is Bruiklener tevens volledig aansprakelijk voor ontstane schade bij 

De Koepel. 

4.4 De Bruiklener verklaart door ondertekening in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en deugdelijke 

auto WA verzekering voor zowel auto als trekkend voertuig. Bruiklener aanvaardt alle gevolgen als schade, 

gevolgschade en boetes voor eigen rekening indien aan bovenstaande niet is voldaan. Bruiklener vrijwaart 

De Koepel volledig van te lijden schade ten gevolge van niet aan bovenstaande voldoen. 

 

Artikel 5 Vrijwaring 

5.1 De Bruiklener is aansprakelijk voor en vrijwaart De Koepel, voor zover nodig, voor alle schade van de 

Bruiklener of derden, waarvoor De Koepel aansprakelijk mocht zijn. Kosten en/of schade van de Bruiklener, 

te lijden als gevolg van verloren gaan van de aanhangwagen en/of toebehoren en/of de daarbij behorende 

documenten, kosten en/of schade van de Bruiklener of derden door gebreken aan de aanhangwagen zoals 

o.m. lekkage, trillingen e.d., alle schade welke tijdens de looptijd van de bruikleenovereenkomst aan de 

aanhangwagen en/of toebehoren worden toegebracht, al dan niet buiten schuld van de Bruiklener, voor 

zover niet door enige verzekering 

gedekt, alle tegen De Koepel in te stellen vorderingen, en artikel 185 van de Wegenverkeerswet en voor alle 

kosten, vergoedingen, schadeloosstellingen en boetes die aan De Koepel mochten worden opgelegd, ter 

zake van gedurende de looptijd van de bruikleenovereenkomst door bestuurders van de aanhangwagen 

gepleegde strafbare feiten. De Koepel is nimmer aansprakelijk voor schade en/of ongemakken van de 

Bruiklener ten gevolge van vertraging in de aflevering van de aanhangwagen, defecten aan de 

aanhangwagen, of als gevolg van andere oorzaken en de Bruiklener vrijwaart De Koepel voor de in dit 

artikel bedoelde aanspraak van derden. De Koepel is 

voorts niet aansprakelijk voor fouten en/of incorrect verstrekte informatie door het personeel van Mooiland, 

tenzij opzet en/of grove schuld kan worden verweten. 

 

Artikel 6 Reparaties en schades 

6.1 Alle reparaties aan de aanhangwagen zijn voor rekening van Bruiklener, tenzij deze het gevolg zijn van 

normale slijtage. Lekke banden worden in dit verband niet tot normale slijtage gerekend. Het is Bruiklener 

niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van De Koepel reparaties aan de aanhangwagen te 

(doen) verrichten. 

6.2 Alle schades aan de aanhangwagen dienen door de Bruiklener onmiddellijk telefonisch aan De Koepel te 

worden gemeld met vermelding van alle relevante gegevens. In geval derden bij een schade betrokken zijn, 

is Bruiklener met name verplicht alle relevante gegevens met betrekking tot zodanige derden te noteren en 

aan De Koepel alle medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schades met 

verzekeringsmaatschappijen, overheidsinstanties en andere derden. 

 

Artikel 7 Verzekering 

7.1 De Bruiklener dient zorg te dragen voor een deugdelijke WA verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) 

voor het voertuig waarmee de Bruiklener de aanhangwagen voortbeweegt. Het eigen risico komt voor 

rekening van de Bruiklener. In geval van opzet en/of grove schuld of indien er sprake is van een in deze 

voorwaarden genoemde artikelen en of overtredingen hiervan blijft Bruiklener volledig aansprakelijk voor 

alle schade en/of gevolgschade aan de aanhangwagen. 

 

Artikel 8: Bijzondere bepalingen 

8.1 De Bruiklener is steeds gehouden om alle redelijke aanwijzingen van De Koepel stipt op te volgen en De 

Koepel zo nodig in staat te stellen om de aanhangwagen te vervangen door een gelijkwaardig voertuig. 



 

8.2 Indien de Bruiklener in gebreke is met enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst jegens De 

Koepel, is De Koepel gerechtigd om onmiddellijke teruggave van de aanhangwagen te verlangen en/of de 

aanhangwagen zonodig eigenhandig terug te nemen, in welk geval de bruikleenovereenkomst na teruggave 

c.u. terugname van de aanhangwagen geacht wordt tussentijds te zijn beëindigd. Indien tijdens de looptijd 

van de bruikleenovereenkomst blijkt dat de Bruiklener de verplichtingen voortkomend uit de 

bruikleenovereenkomst niet op tijd of niet ten volle nakomt of wanneer er zich tussentijds omstandigheden 

voordoen, waarvan De Koepel bij aanvang van de overeenkomst niet op de hoogte was: bij overlijden van 

de Bruiklener, bij onder curatele stelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van de 

Bruiklener, danwel bij beslag op de aanhangwagen, alsmede indien de WA en/of casco autoverzekering van 

de Bruiklener wordt opgezegd, volgt ontbinding van de Bruikleenovereenkomst, zonder dat hiermee de 

financiële verplichtingen van de Bruiklener jegens De Koepel zijn afgedaan. 

8.3 Bruiklener is verplicht tot vergoeding aan De Koepel van alle gemaakte en/of te maken gerechtelijk 

en/of buitengerechtelijk kosten in verband met de handhaving of uitoefening door De Koepel van haar 

rechten uit hoofde van deze overeenkomst.  

8.4 De Koepel is te allen tijde gerechtigd de aanhangwagen blijvend te vervangen door een object van 

hetzelfde type. Bij vervanging van de aanhangwagen blijven de bepalingen in deze bruikleenovereenkomst 

onverminderd van kracht. 

8.5 Indien enig beding uit deze voorwaarden niet rechtsgeldig is, tast dit de geldigheid van de overige 

voorwaarden niet aan. In zodanig geval zal het betreffende beding en/of artikel geacht worden te zijn 

vervangen door een rechtsgeldig beding dat zoveel mogelijk tot hetzelfde resultaat leidt. 

8.6 Bruiklener zorgt zelf voor geldige (witte) kentekenplaat die overeenkomt met de 

kentekenplaten van zijn auto. De Koepel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van 

door de gebruiker geschreven kentekenplaten. Het gebruik hiervan is wettelijk gezien niet toegestaan. De 

Bruiklener verklaart door ondertekening van de overeenkomst hiervan op de hoogte te zijn.  

8.7 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend 

uit deze overeenkomst zullen indien zij tot competentie van de rechtbank behoren, bij uitsluiting berecht 

worden door de arrondissementsrechtbank. 

 

 

Handtekening Stichting Koepel Grave    Handtekening Bruiklener 

 

 

  



 

Vereenvoudigde regels gebruik Mooi Meegenomen 
 

(Afhandeling door de medewerker onderhoudsdienst) 

 

 

Voor het lenen van de aanhanger moet de lener in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.  

Hiervan wordt bij uitleen een kopie gemaakt en deze kopie wordt afgegeven aan Mooiland. 

 

Een voorwaarde voor het lenen van de aanhanger is dat de bruiklener in het bezit is van een geldige witte 

kentekenplaat. Deze moet aan de achterzijde tussen de klemmen bevestigd worden. 

 

De stekker van de aanhanger is 13 polig, voor een zevenpolige aansluiting dient de bruiklener zelf een 

verloopstekker mee te nemen.  

 

Voor het gebruik wordt de bruikleenovereenkomst ondertekend. Eén exemplaar wordt meegegeven aan 

de bruiklener en één exemplaar  

 

De bruiklener is verplicht de aanhanger met het disselslot op de trekhaak te bevestigen.  

 

Als de aanhanger niet is aangesloten op de trekhaak moet deze met een kettingslot ergens aan 

vastgemaakt (bijvoorbeeld een paal) worden. Het disselslot moet altijd afgesloten zijn. 

 

De aanhanger is niet geschikt voor het afvoeren van puin en zand 

 

De aanhanger mag maximaal 2 aaneengesloten dagen gehuurd worden 

 

Als de aanhanger op een vrijdag gehuurd wordt, moet deze uiterlijk de daaropvolgende maandag 

teruggebracht worden. 

 

 

Eventuele Schade moet altijd direct gemeld worden, ook vóór ingebruikname 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plaatsen van beschadigingen graag aankruisen op de bovenstaande tekening. 

 

 

Eventuele beschadigingen graag hieronder omschrijven 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 


