
 
 

OVEREENKOMST BRUIKLEEN 
 

 
 
 
TUSSEN ENERZIJDS 
 
De Stad Brussel, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, 
namens wie Mevr. Mutyebele Ngoi, Schepen  van Huisvesting, Openbaar Patrimonium en 
Gelijke Kansen en Mr. Luc Symoens, Stadssecretaris, optreden ter uitvoering van het besluit 
van de Gemeenteraad van .../.../2022. 
 
Hierna genoemd: "De Stad". 
 
 
EN ANDERZIJDS 
 
Het bedrijf Elvie, BTW: GB 172 6300 28, met maatschappelijke zetel te 63-66 Hatton Garden, 

EC1N 8LE London, Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door Mevr. Deborah Dekrem PR 

Account Manager. 

 
Hierna genoemd: "De uitlener". 
 
 
HET VOLGENDE WORDT UITEENGEZET: 
 
Elvie is eigenaar van een borstvoedingsbank (zie foto in bijlage) gemaakt ter gelegenheid van 
één van haar communicatiecampagnes gericht op het promoten en verdedigen van het recht 
op borstvoeding in de openbare ruimte. Deze bank werd ontworpen op basis van een creatie 
van de Gentse kunstenares Leda Devoldere en gemaakt door het Gentse bedrijf "We Make 
You Happy". 
 
Het bijzondere van de bank is dat het een verschoonkussen en twee comfortabele stoelen 
bevat. Het meubilair is ook ontworpen om geschikt te zijn voor kinderen in de openbare 
ruimte (afgeronde structuren en kleurrijke materialen).  
 
Op de achterkant van de twee stoelen zijn twee stickers aangebracht met het bedrijfslogo en 
de slogan van de campagne "All boobs welcome here".  
 
Deze bank wordt momenteel opgeslagen in lokalen van de Stad, gelegen in de Lollepotstraat 
5 te 1000 Brussel. Deze lokalen zijn gesloten voor het publiek.  
  



ER WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT 
 
 
ARTIKEL 1. 
 
De uitlener stelt kosteloos ter beschikking van de Stad, die dit aanvaard, de hierboven 
bedoelde goederen, overeenkomstig de artikelen 1875 tot 1891 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
Het goed wordt ter beschikking gesteld aan de Stad in de staat waarin het zich bevindt, wat 
de Stad weet omdat het het goed heeft gezien.  
 
De Stad erkent uitdrukkelijk dat het goed in een goede staat van onderhoud, veiligheid en 
hygiëne verkeert. 
 
 
ARTIKEL 2. 
 
Het eigendom dat onder deze overeenkomst valt, wordt ter beschikking gesteld van de Stad 
met als enig doel haar in staat te stellen om tussen 7 maart 2022 en 15 april 2022 een 
informatie- en bewustmakingsactie uit te voeren over het recht om borstvoeding te geven in 
het openbaar. Het pand zal worden tentoongesteld in het administratieve centrum van de 
Stad, op de 2e verdieping in de lokettenzaal om jonge ouders in staat te stellen hun kinderen 
te voeden en te verschonen en om het brede publiek te sensibiliseren. 
 
De partijen komen overeen dat de Stad verantwoordelijk is voor de verhuis van het 
uitgeleende goed van de huidige opslagplaats naar de tentoonstellingssite. 
 
 
ARTIKEL 3. 
 
De Stad verbindt zich ertoe, zo nodig op straffe van schadevergoeding, de bewaring en het 
behoud van het uitgeleende goed te verzekeren.  
 
 
ARTIKEL 4. 
 
De overeenkomst eindigt op 15 april 2022. 
 
Op de vervaldag kan het stilzwijgend worden verlengd voor opeenvolgende perioden van 2 
weken. 
 
Aan het einde van de overeenkomst zal de uitlener het uitgeleende goed terugkrijgen in de 
staat waarin het zich bevindt.  Hij verbindt zich ertoe het uitgeleende goed ter plaatse op te 

halen,  waarbij het vervoer op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid valt. 
 
 
 
 
 
 



ARTIKEL 5. 
 
In geen geval mag de Stad het eigendom  gebruiken voor andere doeleinden  dan die bedoeld 
in artikel 2 van deze overeenkomst, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitlener. 
 
Evenzo moet de Stad ervoor zorgen dat het uitgeeende goed wordt gebruikt in 
overeenstemming met artikel 3 van deze overeenkomst.  
 
Bij gebreke van behoorlijk gebruik wordt deze overeenkomst van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling per direct beëindigd. 
 
 
ARTIKEL 6. 
 
De ter beschikkingstelling is gratis.  De Stad zal de uitlener geen vergoeding  hoeven te betalen  
als gevolg van de lening van het uitgeleende goed. 
 
 
ARTIKEL 7. 
 
De uitlener heeft geen verplichtingen in het kader van deze overeenkomst.  Het blijft eigenaar 
van het uitgeleende goed en behoudt het ook in bezit. 
 
De Stad is slechts lener van het uitgeleende goed. 
 
 

ARTIKEL 8. 
 
De ter beschikking stelling is persoonlijk en niet overdraagbaar.  De Stad zal haar recht aan 
niemand kunnen overdragen. 
 
 
ARTIKEL 9. 
 
De uitlener kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die 
zou kunnen ontstaan als gevolg van de terbeschikkingstelling van de bank aan de Stad.  
 
 
ARTIKEL 10. 
 
Deze overeenkomst komt tot stand onder de ontbindende voorwaarde van vernietiging of 
schorsing van het besluit van de Gemeenteraad tot goedkeuring van deze overeenkomst.  
 
 
ARTIKEL 11. 
 
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. 
 



In geval van een geschil betreffende de interpretaie of toepassing van dit Verdrag zijn 
uitsluitend de gerechten van Brussel bevoegd.  
 
 
 
Opgemaakt te Brussel  op .../.../2022, in evenveel exemplaren als er partijen zijn, elk met de 
erkenning dat het zijn eigen exemplaar heeft ontvangen. 
 
 
 
 

Voor de Stad Brussel 
 
Mevr Mutyebele Ngoi   Mr Luc Symoens  
Schepen van  Huisvesting, Openbaar Patrimonium  Stadssecretaris 
en Gelijke Kansen   
 
 
 
 
 

Voor Elvie 
 
Mevr Deborah Dekrem 
PR Account Manager 

 

 

 


