
 

  
 

- OVEREENKOMST – 
INZAKE BEWAARNEMING 

 
 
ONDERGETEKENDEN: 
 
 
De besloten vennootschap A BV, statutair gevestigd te (…. ...) …………… en aldaar 
kantoorhoudende aan de ………………. nr. …, hierna te noemen: “A”; 
 
en 
 
De heer B, geboren op … ……….. 19…, te …………. wonende te (…. …) ………….. aan 
de ……………. nr. …, hierna te noemen: “B”; 
 
Hierna gezamenlijk te noemen “Partijen” 
 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 
 

 Partijen hebben overeenstemming bereikt om de volgende goederen ……………… 

(hierna: “de Goederen” op te slaan; 

 ………………………; 

 Partijen hun mondelinge afspraken schriftelijk wensen vast te leggen. 
 

 
ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
 
 
Artikel 1.  Bewaarneming 
 
1.  A verklaart aan B in bewaring te hebben gegeven, gelijk B verklaart van in bewaring te 

hebben aanvaard en ontvangen, dit voor een tijd van …………, ingaande heden, en 
dus eindigende op ………….. (of: voor onbepaalde tijd) en voorts onder de 
navolgende bepalingen, de hieronder gespecificeerde goederen:  
a. ……………….. 
b. ……………….. 

2.  De overeenkomst wordt stilzwijgend telkens voor een periode van ……….. verlengd, 
tenzij een der partijen minstens …………. voor het eindigen van een periode aan de 
wederpartij schriftelijk heeft medegedeeld deze stilzwijgende verlenging niet te wensen. 

 
 
Artikel 2.  Eigendom 
 
1.  De in artikel 1 genoemde goederen blijven het eigendom van A, die daarover te allen 

tijde geheel of gedeeltelijk zal kunnen beschikken, totdat een derde de eigendom 
daarvan heeft verkregen. 



 

  
2.  B verbindt zich deze goederen of het door A verlangde gedeelte daarvan op eerste 

aanvrage te zullen teruggeven. 
 
(eventueel:) 
Artikel 3.  Geen vervoer of opslag elders  
 

B verbindt zich genoemde goederen te zullen opslaan in perceel __________ te 
__________, en deze of een gedeelte daarvan zonder schriftelijke toestemming van A 
niet naar elders te zullen (doen) vervoeren of opslaan, tenzij dit in het belang van de 
bewaringgever noodzakelijk is.  

 
 
Artikel 4.  Goed bewaarder 
 
1.  B verbindt zich bedoelde goederen als een goed bewaarder te zullen beheren, voor de 

bewaring en het behoud daarvan als een goed bewaarder te zullen zorgen, deze 
ordelijk en overzichtelijk op te bergen en deze ten genoegen van A te zullen 
verzekeren tegen brand, waterschade en diefstal, zulks ten behoeve van A, de voor de 
verzekering verschuldigde premie tijdig te betalen en de polis alsmede de betaalde 
premiekwitanties op eerste aanvrage aan A af te staan.  

2.  Indien B niet aan laatstbedoelde verplichtingen voldoet, is A bevoegd zelf op kosten 
van B voor deze verzekeringen zorg te dragen. 

 
 
Artikel 5.  Kosten 
 

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, hoe ook genaamd, 
voortvloeiende uit of verband houdende met het onderhoud en de bewaring komen 
uitsluitend ten laste van A. 

 
 
Artikel 6.  Beschikking- en gebruikswijze 
 
 Het staat B niet vrij op enigerlei wijze hoe ook genaamd over de genoemde goederen 

te (doen) beschikken of deze te (laten) gebruiken in strijd met de belangen van A. 
 
 
Artikel 7.  Aansprakelijkheid 
 
 B is aansprakelijk voor elke beschadiging en verlies, met of zonder zijn toedoen aan de 

in bewaring gegeven goederen, door zichzelf, een al of niet bevoegde onderbewaarder 
of een derde toegebracht of ontstaan. 

 
 
Artikel 8.  Faillissement, Surseance, beslag, schuldsanering 
 



 

  
1.  In geval van faillissement of surseance van betaling van B, beslaglegging van welke 

aard ook onder B, inwilliging van een verzoek van B aan de rechtbank tot het van 
toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex art. 284 Fw, of wanneer 
krachtens enige wetsbepaling een bewindvoerder voor hem wordt benoemd, is B 
verplicht onmiddellijk A schriftelijk te verwittigen, en tevens om de curator, beslag 
leggende deurwaarder of bewindvoerder onverwijld inzage te verstrekken van de 
onderhavige overeenkomst. 

2.  Alle schade voor A ontstaan door het niet voldoen hieraan, komt voor rekening van B. 
 
 
Artikel 9.  Toegang goederen 
 
1.  A is gerechtigd te allen tijde binnen te treden in de lokaliteiten, waarin zich de 

genoemde goederen bevinden, of een gemachtigde de desbetreffende lokaliteiten te 
doen binnentreden, teneinde na te gaan of de in bewaring gegeven goederen in goede 
staat worden gehouden. 

2.  Voorts is A te allen tijde gerechtigd tot inzage, zelf of bij gemachtigde, van B's 
administratie en boekhouding. 

3.  B verbindt zich tot het voorgaande zijn volledige medewerking te verlenen en verleent 
hierbij aan A onherroepelijke volmacht tot het verrichten van de eventueel door hem 
gewenste rechtshandelingen in dit kader. 

 
 
Artikel 10.  Beëindiging 
 
1.  A is te allen tijde - en in het bijzonder maar niet uitsluitend, wanneer B niet aan zijn 

verplichtingen uit deze overeenkomst voldoet, wanneer B overlijdt, onder curatele 
wordt gesteld of in een krankzinnigengesticht ter verpleging wordt opgenomen dan 
wel zich een van de in art. 8 genoemde feiten voordoet - gerechtigd zonder opgaaf van 
redenen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang (of: met een termijn 
van ……………) te beëindigen, de aan B in bewaring geleverde goederen terug te 
doen halen (of: te vorderen dat B de in bewaring gegeven goederen onmiddellijk 
terugbezorgt op de navolgende plaats: ………….. en van B onmiddellijke afrekening 
te vorderen. 

2.  Een eenvoudige kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst aan B of zijn 
vertegenwoordiger, dat A van haar recht gebruik wenst te maken, zal voldoende zijn 
om de overeenkomst te beëindigen. 

 
 
Artikel 11.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de 

onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het 
gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking 
zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, 
onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen worden beslecht door (één 



 

  
mogelijkheid9 wordt geredigeerd) de Rechtbank te __________, zulks behoudens 
voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. 

 
Aldus is overeengekomen en in tweevoud ondertekend op … ………….. 201… te 
………….. 
 
A B 
 
 
 
 
__________________ __________________ 
De heer/mevrouw ………………. De heer/mevrouw ……….. 

http://www.wise-automatisering.nl/mrp/?&gc=WKNL-KL-PNP-EXTERN-97052561&scenario=STATIC_97052561


 

  
 
TOELICHTING 
 
 
Vgl. art. 7:603 lid 2 BW. 
Art 4.  Vgl. art. 7:602 BW. 
Art. 6.  Vgl. art. 7:603 lid 2 BW. 
Art. 7 Vgl. art. 7:603 lid 3 BW. 
Art. 10 Vgl. art. 7:605 lid 3 BW, Vgl. art. 7:605 lid 1-2 BW. 
Art. 11.  Een andere mogelijkheid bestaat uit arbitrage. Voorts kan gedacht worden aan 

bindend advies of aan enige vorm van mediation. 


