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BRUIKLEENOVEREENKOMST HOND

ONDERGETEKENDEN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN.

LEVERANCIER

Naam   : _______________________________________________________

Adres   : _______________________________________________________

Postcode en Woonplaats : _______________________________________________________

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: ______________________________________________________________________________________________

VERSTREKT AAN

VERZEKERDE

Naam   : ________________________________________________

Adres   : ________________________________________________

Postcode en Woonplaats : ________________________________________________

Verzekeraar  : ________________________________________________

Polisnummer  : ________________________________________________

Burgerservicenummer : ________________________________________________

Geboortedatum  : ________________________________________________
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EEN HOND IN BRUIKLEEN

Type   : ________________________________________________

Naam hond  : ________________________________________________

Geboorteddatum  : ________________________________________________

Kenmerken  : ________________________________________________

Geslacht   : ________________________________________________

Ras   : ________________________________________________

Kleur   : ________________________________________________

Chipnummer  : ________________________________________________

Tatoeagenummer : ________________________________________________

Afleverdatum  : ________________________________________________

onder de volgende voorwaarden

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN

IN DEZE OVEREENKOMST WORDT VERSTAAN ONDER:

1. afleverdatum: datum waarop de Hond aan de Verzekerde wordt afgeleverd;
2. gebruikskosten: de kosten van de Verzekerde voor het levensonderhoud, de verzorging en de     

   ziektekostenverzekeringspremie terzake van de Hond;    
3. verzekeraar:  de zorgverzekeraar waarmee de verzekerde een zorgverzekering heeft gesloten.

ARTIKEL 2. BRUIKLEEN

1. De Leverancier geeft de Hond, inclusief (eenmalig) een tuig, riem, halsband, kam, borstel, voederbak en een mand of stretcher 
in bruikleen aan de verzekerde.

2. De Hond is een kwalitatief goede en gezonde Hond die voldoet aan de richtlijnen van de International Guide Dog Federati-
on (de “IF”) en aan de eisen die gelden voor minimum- en maximumleeftijd, medische gesteldheid, gedragskenmerken en 
vaardigheden en voldoet aan de in  Artikel 15 Taken en eisen van een Hond van de overeenkomst verzekeraar - Leverancier 
geformuleerde eisen.

3. De bruikleen vangt aan op de datum dat de Hond aan de verzekerde ter beschikking wordt gesteld.

ARTIKEL 3. DUUR OVEREENKOMST

1. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van minimaal zes jaar behoudens het bepaalde in artikel 6.
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ARTIKEL 4. VERPLICHTINGEN VERZEKERDE

De verzekerde zal:
1. uitsluitend zelf gebruik maken van de Hond en daarbij de instructies van de Leverancier in acht nemen;
2. van de Hond geen ander gebruik maken dan als Hond;
3. de verantwoordelijkheid nemen om de  Hond te verzorgen en uit te laten;
4. aan de Hond alle zorg besteden of doen besteden om deze in goede gezondheid en conditie te houden, en met het oog 

daarop in ieder geval de  Hond goed verzorgen en behandelen, niet bezuinigen op onderhoud en dierenartskosten (inenten, 
vlooienmiddel, ontwormen, etc.) en het voedingsadvies van de Leverancier opvolgen;

5. de Hond minimaal vier maal per dag uitlaten waarvan een half uur los lopend;
6. de Hond voldoende en afwisselend werk geven;
7. de Hond eenmaal per jaar door een dierenarts doen controleren en de gebruikelijke inentingen laten krijgen;
8. de  Leverancier of een door de Leverancier aangewezen derde in de gelegenheid stellen te controleren of de  Hond nog voldoet 

aan de huidige of eventueel nader te stellen eisen;
9. de Leverancier of een door de Leverancier aangewezen derde in de gelegenheid stellen de Hond te behandelen of te hertrai-

nen, nadat hierover vooraf overleg is gevoerd met de verzekerde;
10. zo snel mogelijk de Leverancier inlichten en de Leverancier zijn/haar volle medewerking verlenen indien sprake is van proble-

men van gedrags- en/of medische aard of van problemen betreffende het geleidewerk met de Hond; 
11. het advies van de dierenarts van de Hond vragen en opvolgen bij (aanhoudende) medische problemen met de Hond;
12. geen gebruik maken van roltrappen, doch altijd gebruik maken van trappen en/of liften; dit mede in verband met een verbod 

in Europese wetgeving op het laten betreden van roltrappen door (geleide)honden in verband met aansprakelijkheid ter zake, 
en in verband met het nodeloos in gevaar brengen van de Hond; 

13. de Hond op generlei wijze vervreemden, verpanden, belenen, in bruikleen geven, in bewaring geven of feitelijk aan een derde 
ter beschikking stellen; 

14. onmiddellijk aan de Leverancier melden:
 a. het overlijden of de vermissing van de Hond;
 b. het voor langer dan twee dagen niet meer beschikken over of in houderschap hebben van de  Hond;
 c. het niet meer functioneren van de Hond al dan niet als gevolg van een ziekte;
 d. door de Hond aan derden toegebrachte schade;
 e. overmacht of dreigende overmacht waardoor de verzekerde de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet 

meer nakomt of waardoor dreigt dat de verzekerde deze verplichtingen niet meer zal kunnen nakomen; 
15. alle andere feiten en omstandigheden die een correcte nakoming van deze overeenkomst in de weg (kunnen) staan.

ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN LEVERANCIER

1. De  Leverancier  leidt de  Hond op en bereidt deze optimaal voor op zijn taak als Hond; 
2. De Leverancier besteedt bijzondere aandacht aan het selecteren van een Hond passend bij de verzekerde met als oogmerk 

een optimale samenwerking tussen verzekerde en Hond;
3. De  Leverancier draagt ten behoeve van gebruik en verzorging van de Hond door de verzekerde en conform de richtlijnen van 

het IF zorg voor de noodzakelijke instructie bij aflevering van de hulphond alsmede de nazorg. De instructie zal zoveel moge-
lijk zijn afgestemd op de behoefte van de verzekerde en bestaat uit een basispakket van minimaal 30 uur. Hiernaast legt de 
instructeur tevens minimaal één tot twee huisbezoeken af in het eerste half jaar waarin de instructie heeft plaatsgevonden;

4. De Leverancier houdt contact met de verzekerde en komt minimaal één keer in de twee jaar op huisbezoek om de situatie te 
bespreken en het gebruik van de Hond in de praktijk te bekijken. Van dit bezoek stelt de Leverancier een schriftelijk verslag 
op, dat door de Leverancier en de verzekerde wordt ondertekend. Bij geconstateerde problemen formuleert de Leverancier 
verbeterpunten in dit verslag en termijnen waarbinnen de verbetering zichtbaar moet zijn;

5. De Leverancier is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar voor vragen en/of problemen en garandeert opvang van de Hond 
bij calamiteiten.
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ARTIKEL 6 AANVANG EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

1. Ieder der partijen is gerechtigd deze overeenkomst per direct op te zeggen door middel van een daartoe strekkende schrifte-
lijke mededeling aan de andere partij. Opzegging kan op elke dag van de maand plaatsvinden;

2. De overeenkomst zal terstond en met onmiddellijke werking worden beëindigd door de Leverancier indien:
 a. niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden zoals geformuleerd in artikel 2.34 lid a van de Regeling Zorgverzeke-

ring 
  of een daarvoor in de plaats komende regeling met een soortgelijke strekking;
 b. de verzekeraar de terbeschikkingstelling van de Hond intrekt;
 c. de Hond zijn geschiktheid als hulphond heeft verloren;
 d. de Hond wordt mishandeld en/of verwaarloosd;
 e. de verzekerde niet voldoet aan een of meer van zijn verbintenissen direct of indirect voortvloeiende uit deze  

 overeenkomst;
 f. de verzekerde de Hond op eigen verzoek feitelijk weer afstaat aan de hondenschool;
 g. de verzekerde de Hond slecht verzorgt (waaronder tevens wordt verstaan structureel onder- of overgewicht  

 veroorzaakt ten gevolge van het niet opvolgen van de voorgeschreven (dieet-)aanwijzingen van de Leverancier en een 
  structurele verbetering redelijkerwijs niet valt te verwachten;
 h. feiten of omstandigheden zijn gebleken op grond waarvan voortzetting van de bruikleen door de hondenschool in
  redelijkheid niet kan worden gevergd;
 i. de verzekerde komt te overlijden; 
 j. de Hond komt te overlijden.

3. De overeenkomst zal tevens door partijen kunnen worden beëindigd met wederzijds goedvinden en door de verzekerde in-
dien de Leverancier niet meer haar verbintenissen nakomt. 

4. Bij opzegging of beëindiging van de overeenkomst:
 a. zal de Leverancier de Hond met toebehoren terstond bij de verzekerde doen ophalen;
 b. is de verzekerde onvoorwaardelijk gehouden de Hond met toebehoren terstond aan de Leverancier af te staan; 
 c. zal zowel de Leverancier als de verzekerde de opzegging of beëindiging onder opgaaf van reden binnen veertien 
  dagen aan de verzekeraar melden.

5. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven de artikelen van kracht die naar hun aard zijn bestemd om voort te duren.  

ARTIKEL 7 KOSTEN

1. De gebruikskosten en alle algemene medische kosten, waaronder begrepen de kosten van gebruikelijke inentingen en het 
jaarlijkse bezoek aan de dierenarts, gemaakt ten behoeve van de Hond komen vanaf de afleverdatum voor rekening van de 
verzekerde.

2. De kosten van bijzondere medische behandelingen van de Hond waarvan de oorzaak bij het aangaan van de overeenkomst 
kenbaar of voorzienbaar was, komen voor rekening van de Leverancier.

3. Eventuele kosten die de Leverancier in- of buiten rechte zal moeten maken tot behoud of tot uitoefening van haar rechten, 
komen voor rekening van de verzekerde.
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ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING EN VERZEKERING

1. De verzekerde zal de Leverancier of haar werknemers:
 a. op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade aangericht door een doen en/of nalaten van de Hond of schade 
  ontstaan door het gebruik van de Hond; 
 b. vrijwaren voor aanspraken van derden jegens de Leverancier of haar werknemers op grond van een doen en/of nalaten 
  van de Hond of het gebruik daarvan, alsmede voor de kosten verband houdend met het voeren van verweer tegen 
  dergelijke aanspraken.

2. Lid 1 van dit artikel vindt geen toepassing voorzover de schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke 
tekortkoming van de hondenschool of haar werknemers.

3. De verzekerde sluit voor de Hond een zorgverzekering af, die de kosten van zorg  m.u.v. preventieve behandelingen, zoals 
inentingen/vaccinaties, vlooien- , teken- en wormenmiddelen, diagnose en behandeling van alle aandoeningen aan heupen 
en ellebogen, dekt.

4. De verzekerde sluit een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren of een andere verzekering die de in lid 1 van dit 
artikel genoemde risico’s dekt tot een bedrag van minimaal € 1.000.000 per gebeurtenis.

ARTIKEL 9 OVERGANG RECHTEN EN VERBINTENISSEN

1. De Leverancier kan haar rechten en verbintenissen overdragen aan een derde met eenzelfde (statutaire) doelstelling.
2. De verzekerde is nimmer gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen aan een derde over te dragen en in zoverre is deze 

overeenkomst persoonsgebonden.

ARTIKEL 10 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst alsmede op iedere daaruit voortvloeiende rechtsbetrekking.
2. Alle geschillen over deze overeenkomst alsmede alle geschillen voortvloeiende uit enige rechtsbetrekking die voortkomt uit 

deze overeenkomst, worden beslecht door de bevoegde rechter.

ARTIKEL 11 WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN OVEREENKOMST

3. Wijzigingen van of aanvullingen op de bepalingen van deze overeenkomst worden na wederzijds akkoord tussen partijen van 
kracht door een door partijen ondertekend schrijven, dat aan deze overeenkomst wordt gehecht en wordt geacht daarvan 
nadien deel uit te maken.
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Aldus overeengekomen getekend,

Handtekening:      Handtekening:

_______________________________________                       ___________________________________________

Naam vertegenwoordiger Hondenschool:   Voorletters en naam Verzekerde: 

_______________________________________                          ___________________________________________

 

Plaats: _________________________________  Plaats: _____________________________________

Datum: ________________________________  Datum: ____________________________________


