AMSAB-INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS
Bagattenstraat 174
9000 GENT
Tel. 09/224.00.79
Fax: 09/233.67.11

CONTRACT VAN BEWAARGEVING

TUSSEN:

De organisatie:

..........................................................................................................

Met zetel te:

..........................................................................................................

Vertegenwoordigd door: .........................................................................................................
Hierna de “bewaargever” genoemd enerzijds:

EN:

vzw Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, met zetel te Gent, Bagattenstraat 174, 9000
Gent, hier vertegenwoordigd door de heer Geert Van Goethem, directeur van de vzw AmsabInstituut voor Sociale Geschiedenis
Hierna de “bewaarnemer” genoemd anderzijds:
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WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
Artikel 1
Onderhavige overeenkomst betreft een contract van bewaargeving waarop in principe de
artikelen 1915 tot en met 1948 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, behoudens de
afwijkingen die hieronder zijn bepaald.
Artikel 2
De bewaargever verklaart hierbij in bewaring te geven aan de bewaarnemer, die aanvaardt, de
documentatie welke het inschrijvingsnummer … draagt en die beschreven is in de
hieraangehechte stortingslijst die integrerend deel uitmaakt van onderhavige overeenkomst.
Artikel 3
Binnen een redelijke termijn zal de documentatie het voorwerp uitmaken van een schifting
volgens de principes van de archief- en bibliotheekeconomie. De bewaargever verleent aan
het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis de toelating om vrij te beschikken over die
gedeponeerde boeken, tijdschriften en brochures die reeds aanwezig zijn op het AmsabInstituut voor Sociale Geschiedenis. De documentatie zal worden geordend en
geïnventariseerd en bruikbaar gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek; een exemplaar van
de inventaris zal ter beschikking worden gesteld van de bewaargever.
Artikel 4
De bewaargeving die het voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst, geschiedt om niet.
Artikel 5
De bewaarnemer verbindt er zich toe aan het in bewaring gegevene dezelfde zorg te besteden
als hij aan de bewaring van zijn eigen zaken besteedt; voor diefstal kan de bewaarnemer niet
aansprakelijk worden gesteld. Teneinde de financiële risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten,
zal de bewaarnemer een verzekering afsluiten tegen brand- en waterschade; te allen tijde zal
de bewaargever kunnen eisen dat de kwitanties van de premies hem zullen worden
voorgelegd.
Artikel 6
De bewaarplaats van het in bewaring gegevene is: Amsab-Instituut voor Sociale
Geschiedenis, Bagattenstraat 174, 9000 GENT, of in een door Amsab-Instituut voor Sociale
Geschiedenis ingericht depot. Het is ook op die plaats dat bij het verstrijken van de duur van
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onderhavige overeenkomst het bewaarde goed zal dienen worden teruggegeven, tenzij anders
wordt overeengekomen. De bewaarnemer verbindt er zich toe de eventuele verplaatsing van
het in bewaring gegevene aan de bewaargever schriftelijk mee te delen.
Indien Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis ophoudt te bestaan, zullen bewaargever en
bewaarnemer in gemeen overleg bepalen waar het in bewaring gegevene zal worden
overgebracht. Bij gebrek aan akkoord daaromtrent is het de bewaarnemer die beslist, met dien
verstande dat de gekozen plaats moet voldoen aan de eisen van deugdelijkheid en veiligheid.
Artikel 7
De bewaargever zal te allen tijde prioritair documenten uit het in bewaring gegevene ter
inzage kunnen opnemen en dit voor een in gemeen overleg te bepalen termijn.
Artikel 8
Wat de toegankelijkheid van de documentatie voor derden betreft, worden onderscheiden
modaliteiten vastgelegd zoals deze in de bijgevoegde stortingslijst concreet zijn bepaald,
naargelang de aard van de verschillende documenten.
Naast hoger gestelde beperkingen zal voor inzage van bepaalde documenten, zoals concreet
bepaald op de stortingslijst, de bewaargever eerst schriftelijk toelating moeten verlenen aan
elke individuele geïnteresseerde.
De aanvrager dient door middel van vooraf ontworpen formulieren zijn aanvraag tot inzage te
omschrijven en te motiveren.
Voor bronnenpublicaties op basis van ingeziene documenten dient de aanvrager vanwege de
bewaargever nog een aparte, bijkomende toelating te verkrijgen bij middel van vooraf
ontworpen formulieren.
Artikel 9
De aanvullende documentatie, die eventueel in de toekomst door de bewaargever ter
beschikking zal worden gesteld aan de bewaarnemer, zal vermeld worden op bijkomende
stortingslijsten en zal tevens beheerd worden door de bepalingen van onderhavige
overeenkomst.
Artikel 10
Deze overeenkomst is van een bepaalde duur en wordt gesloten voor een termijn van ... jaar.
Dit contract zal telkens automatisch en van rechtswege verlengd worden voor dezelfde
termijn, tenzij de bewaargever of de bewaarnemer er een einde aan zou willen stellen, in welk
geval zij dit aan elkaar zullen moeten ter kennis brengen bij ter post aangetekende brief
minstens 3 maanden vóór het verstrijken van elke periode. Van dit principe wordt afgeweken
bij artikel 11 hieronder.
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Artikel 11
De bewaargever kan te allen tijde het in bewaring gegeven documentatiemateriaal geheel of
gedeeltelijk definitief terugvorderen, mits de bewaarnemer hiervan minstens zes maand
vooraf in kennis te stellen bij aangetekend schrijven.
Een eventuele gedeeltelijke terugvordering zal worden geacteerd op de stortingslijst, welke
dientengevolge zal worden aangepast. De volledige terugvordering heeft automatisch de
beëindiging van onderhavige overeenkomst voor gevolg.
Artikel 12
Ingeval van gehele of gedeeltelijke terugvordering van het documentatiemateriaal zal de
teruggave geschieden mits verrekening van de kosten die door de bewaarnemer zijn gemaakt
met het oog op het inventariseren en bruikbaar maken van de documentatie voor
wetenschappelijk onderzoek. Na overleg tussen de partijen zal een concreet bedrag hiervoor
worden vastgesteld, dat door de bewaargever aan de bewaarnemer zal dienen te worden
betaald.
Artikel 13
De bewaargever drukt hierbij de wil uit dat bij zijn overlijden het in bewaring gegeven
materiaal in volle eigendom toekomt aan het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis.
Indien het beschikbaar deel van zijn erfenis hiermee zou zijn overtroffen en een inkorting
dient te gebeuren, zal er verrekening gebeuren zoals voorzien bij artikel 11 van deze
overeenkomst.
Artikel 14
De bewaargever verleent aan het Amsab, de toelating vrij te beschikken over die
gedeponeerde boeken, tijdschriften en brochures, die reeds aanwezig zijn op het Amsab.
Opgemaakt te ....................... op.............................. , in ............. exemplaren,
elke partij verklaart een origineel getekend exemplaar te hebben ontvangen.

De bewaargever,
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De bewaarnemer,
Geert VAN GOETHEM

