Gunningscriteria herplaatsen collectie Bijbels Museum binnen de museale sector
Voorwaarden, criteria en andere bepalingen voor gunningen
Gunningsvoorwaarden:
1. De begunstigde dient in het Museumregister geregistreerd te zijn, dan wel een
archief of bibliotheek te zijn met een collectie die is opengesteld en ontsloten
voor onderwijs, onderzoek en publiek.
2. De begunstigde kan aantonen objecten onder aanvaardbare museale
omstandigheden te (kunnen) exposeren en een depot te hebben dat aan de
heersende museale standaard voldoet.
3. De begunstigde verklaart niet in haar bestaan te worden bedreigd.
4. De begunstigde stemt er schriftelijk mee in dat zij de aanwinsten niet binnen
tien jaar zelf zal afstoten.
5. De begunstigde stemt ermee in dat de verworven objecten – mocht de
begunstigde deze na tien jaar willen afstoten - binnen de museale, bibliotheekof archiefsector zullen blijven en niet verhandeld zullen worden.
6. De begunstigde is bereid tot het tekenen van een overdrachtsverklaring. En
indien van toepassing: bereid de voorwaarden van co-financiers over te nemen.
7. De begunstigde is bereid om de voorgeschreven periode van twee maanden
plaatsing op de Afstotingsdatabase af te wachten.
8. Een buitenlandse begunstigde moet bereid zijn tot betaling van alle kosten
verband houdend met CITES en /of overige (export)vergunningen en zal het
Bijbels Museum vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.
9. De begunstigde geeft toestemming voor de rechtenvrije opname van informatie
en beeldmateriaal over de overdracht in publicaties, waaronder de website van
Bijbels Museum en zal het Bijbels Museum vrijwaren tegen eventuele
aanspraken van derden ter zake.
Gunningscriteria:
1. De begunstigde moet een collectiebeleid hebben, op grond waarvan hij
aannemelijk kan maken dat een aangevraagd object een goede aanvulling
vormt op de eigen collectie.
2. De voorkeur voor gunning gaat in volgorde van prioriteit uit naar een
Rijkscollectie beherende instantie dan wel een geregistreerd museum of een
archief of bibliotheek met een collectie die is opengesteld en ontsloten voor
onderwijs, onderzoek en publiek.
3. Samenwerkingspartners staan hoger in de gunning dan andere partners.
4. De voorkeur voor gunning gaat uit naar een partner die het object wil
presenteren, dan wel een ruimhartig bruikleenbeleid voert.
5. De begunstigde is bereid tot overdracht en transport en tot betaling van alle
kosten met betrekking tot transport en eventuele deugdelijke verzekering van
object(en).
Andere gunningsbepalingen:
1. Bij de gunning van door meerdere musea aangevraagde objecten, zo bepaalt
de LAMO, krijgen Nederlandse musea voorrang boven buitenlandse musea.
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2. Bij meermaals aangevraagde objecten zijn gunningscriteria 1 en 2 in volgorde
van prioriteit doorslaggevend.
3. De gegunde objecten gelden, tenzij specifiek anders bepaald en als zodanig
aangegeven, als een schenking aan het betreffende museum.
4. Het Bijbels Museum brengt kosten in rekening in geval van een schouw of
kijkdag. Dan betaalt de kijker de handlingkosten en geldt een kostendekkende
handling fee, gebaseerd op een uurtarief van € 50 en afhankelijk van grootte,
kwetsbaarheid, hanteerbaarheid en aantallen opgevraagde objecten met een
minimum van één uur. De factuur dient voor de schouw of kijkdag te zijn betaald.
5. De begunstigde is bereid zelf object(en) op te halen op locatie aangegeven door
Bijbels Museum. Datum en locatie van transport worden gepland in overleg met
Bijbels Museum. Begunstigde organiseert en bekostigt transport zelf evenals
verzekering en inpakmateriaal met inachtneming van de handling fee van de
medewerker Bijbels Museum bij ophalen object(en). De handling fee dient voor
het ophalen van de werken te zijn betaald.
Gunningscriteria herbestemmen collectie Bijbels Museum buiten museale sector
NB. Van herbestemmen kan pas sprake zijn, als aan de voorwaarden voor
herbestemmen, zoals deze in de LAMO zijn vastgesteld, wordt voldaan.
Voorwaarden en andere bepalingen bij herbestemming
1. De begunstigde moet bereid zijn tot het tekenen van een overdrachtsverklaring.
2. De begunstigde is bereid de voorgeschreven periode van twee maanden
plaatsing op de Afstotingsdatabase af te wachten.
3. De begunstigde geeft toestemming voor rechtenvrije opname van informatie en
beeldmateriaal over de overdracht in publicaties, waaronder de website van
Bijbels Museum en zal het Bijbels Museum vrijwaren tegen eventuele
aanspraken van derden ter zake.
4. De begunstigde is bereid tot het vooraf maken van afspraken met Bijbels
Museum over de manier waarop door begunstigde over de overdracht wordt
gecommuniceerd. De begunstigde stemt in met financiële bepalingen zoals
overeengekomen worden en welke opgenomen worden in de
overdrachtsverklaring. Begunstigde houdt daarbij rekening met een handeling
fee gebaseerd op een uurtarief van € 50,- p/u met een minimum van 1 uur,
wanneer bij het ophalen van object(en) een beroep gedaan wordt op de
aanwezigheid/inzet van een medewerker Bijbels Museum.
5. De begunstigde is na overdracht vrij in gebruik, verkoop of veiling van
object(en), tenzij specifiek anders is bepaald en opgenomen in de
overdrachtsovereenkomst.
6. De begunstigde is bereid zelf object(en) op te halen op locatie aangegeven door
Bijbels Museum. Datum en locatie van transport worden gepland in overleg met
Bijbels Museum. Begunstigde organiseert en bekostigt transport evenals
verzekering en inpakmateriaal.
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