
 

 

 

 

 

 

Bruikleenovereenkomst 
 

Nummer .. 

Onderwerp Bruikleenovereenkomst iPad 

 

Overeenkomst inzake bruikleen van Ipad aan een raadslid/steunfractielid  

 

Partijen 

1. De gemeente Schagen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de raadsgriffier,  

hierna te noemen de 'gemeente' en 

2. ……………….….., raadslid/steunfractielid (doorhalen wat niet van toepassing is) in de gemeente 

Schagen,  

 

Gelet op artikel 3.3.2 Rechtspositiebesluit  decentrale politieke ambtsdragers en artikel 5 van de 

Verordening rechtspositie, raads- en commissieleden gemeente Schagen 2019. 

komen overeen als volgt: 

 

Artikel 1: algemeen 

1. De gemeente geeft ingaande de datum van ontvangst het raadslid/steunfractielid  een iPad  

 Serienummer,                     met aanschafwaarde van €                om niet in bruikleen. 

2. Het raadslid/steunfractielid  ondertekent bij de aflevering van de apparatuur en programmatuur 

een verklaring dat hij die in goede staat en zonder zichtbare beschadiging van de gemeente in 

ontvangst heeft genomen.  

3. Het raadslid/steunfractielid gebruikt de apparatuur en programmatuur nagenoeg uitsluitend 

(meer dan 90%) voor de uitoefening van het raadslidmaatschap/steunfractielidmaatschap 

4. Het raadslid/steunfractielid  is verplicht als een behoorlijk bruiklener voor de apparatuur en 

programmatuur zorg te dragen. 

5. Het raadslid/steunfractielid  houdt zich aan de gedragsregels die gelden voor het gebruik van E-

mail, internet en intranet. 

6. De gemeente blijft eigenaar van de apparatuur en programmatuur gedurende de looptijd van de  

overeenkomst. 

 

Artikel 2: duur van de overeenkomst 

1. Deze overeenkomst vangt aan op de datum van aflevering van de apparatuur en geldt voor de 

duur van het raadslidmaatschap/steunfractielidmaatschap. 

2. Ingeval het raadslid/steunfractielid na afloop van het raadslidmaatschap 

/steunfractielidmaatschap direct aansluitend wederom tot raadslid/steunfractielid  wordt 



 

 

gekozen, wordt in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, deze overeenkomst geacht 

stilzwijgend te zijn verlengd met de duur van het daarop volgende nieuwe  

raadslidmaatschap/steunfractielidmaatschap. 

 

Artikel 3: beëindiging 

1. Bij beëindiging van het raadslidmaatschap/steunfractielidmaatschap zonder een direct 

aansluitend nieuw raadslidmaatschap/steunfractielidmaatschap als bedoeld in artikel 2, tweede 

lid, is het raadslid/steunfractielid  verplicht de apparatuur en programmatuur binnen 14 dagen in 

te leveren bij Beemster Schagen, gevestigd Makado Centrum 5 te Schagen of diens 

rechtsopvolger. 

2. Bij beëindiging van het raadslidmaatschap/steunfractielidmaatschap zonder een direct 

aansluitend nieuw raadslidmaatschap/steunfractielidmaatschap als bedoeld in artikel 2, tweede 

lid, kan het raadslid/steunfractielid ervoor kiezen de Ipad over te nemen. De overname kosten 

zijn na 48 maanden (een gehele raadsperiode) nihil of bij tussentijdse beëindiging een  x/48ste 

deel van de aanschafwaarde, waarbij x staat voor het aantal resterende maanden tot 48.  

3. De gemeente is bevoegd tussentijds de bruikleenovereenkomst zonder enige opzeggingstermijn 

op te zeggen en van het raadslid de onmiddellijke teruggave van de apparatuur en 

programmatuur te verlangen, indien deze de apparatuur en programmatuur verwaarloost, 

misbruikt, of op enigerlei andere wijze in strijd handelt met de bepalingen van deze 

overeenkomst of van de artikelen 1777 tot en met 1790 van het Burgerlijk Wetboek Boek 7A, 

voor zover hiervan niet in de onderhavige overeenkomst is afgeweken. 

 

Artikel 4: gebruik en plaatsing 

1. Bij schade aan de apparatuur, bij het optreden van storingen in het gebruik ervan alsmede bij het 

constateren van computervirussen dient het raadslid/steunfractielid zo snel mogelijk contact op 

te nemen met Beemster Schagen, gevestigd Makado Centrum 5 te Schagen of diens 

rechtsopvolger. 

2. Reparatie en onderhoud van de apparatuur geschiedt uitsluitend door of in opdracht van de 

gemeente. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de gemeente, tenzij wordt 

geconstateerd dat sprake is van een onzorgvuldig gebruik van de ter beschikking gestelde 

apparatuur en programmatuur. 

3. De gemeente is bevoegd de in bruikleen gegeven apparatuur en programmatuur te vervangen. 

4. Het is het raadslid/steunfractielid niet toegestaan de in bruikleen gegeven apparatuur en 

programmatuur te vervreemden, te verpanden, te verhuren, uit te lenen of aan anderen in 

gebruik af te staan. 

 

Artikel 5: aansprakelijkheid 

1. Het raadslid/steunfractielid is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van de door de 

gemeente ter beschikking gestelde apparatuur en programmatuur, behalve in geval van schade 

als gevolg van grove schuld of opzet van de zijde van het raadslid. 

2. Indien het raadslid een uitkering uit verzekering ontvangt met betrekking tot schade aan of 

verlies van de apparatuur en programmatuur, zal hij deze uitkering binnen 14 dagen na ontvangst 

afdragen aan de gemeente. 

3. Elke verdere aansprakelijkheid van de gemeente uit hoofde van deze overeenkomst is 

uitgesloten, tenzij sprake is van grove schuld of opzet van de zijde van de gemeente. 



 

 

 

Artikel 6: hardheidsclausule 

In die gevallen waarin deze overeenkomst of de verordening niet of niet in redelijkheid voorziet, 

neemt het presidium een beslissing in de geest van de genoemde verordening. 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend, 

 

Schagen, ………………………  (datum)  

 

De gemeente, 

 

 

 

 griffier                                      raadslid/steunfractielid  

 

 


