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Sagsnummer: 16/02114 

TILLÆG TIL UDLÅNSKONTRAKTER  

Bilag 7, Tillæg til udlånskontrakter (flere genstande) 

[NB: dette notat er ikke beregnet på selvstændig læsning, men udgør et bilag til 

Samlingsmanualens kapitel 5 om udlån. Det antages således, at læseren kender 

den ordinære låneprocedure.] 

 

Indledning 

Udlån fra Nationalmuseet er dækket af en udlånskontrakt med en løbetid på 

maksimalt 5 år. 

 

Undervejs i en 5 års periode, kan der fremkomme ønske fra låner om at supplere 

udlånet med yderligere genstande. Dette sker ved, at låner fremsender en låne-

anmodning vedr. de ekstra genstande, der ønskes. 

 

Såfremt den samlingshavende enhed accepterer anmodningen, overgår sagen til 

B&N, udlån mhp. effektuering af lånet.  

 

I udgangspunktet skal anmodningen herefter behandles som en ny udlånssag ef-

ter Nationalmuseets procedurer, dvs. at der på ny skal indsendes facilitetsrapport, 

underskrevne generelle lånebetingelser og indgås en udlånskontrakt etc.  

 

Under visse omstændigheder kan det dog lade sig gøre at udvide den eksisteren-

de udlånskontrakt med et tillæg, der omfatter de ekstra genstande også. Det kan 

typisk lade sig gøre, hvor de ekstra genstande: 

 

 udstilles i samme lokaler, montrer (eller tilsvarende montrer) og under 

samme klimatiske og sikringsmæssige forhold som de allerede udlånte 

genstande 

 har forsikringsværdier som ligger på samme niveau som de allerede ud-

lånte genstande 

 generelt har lave forsikringsværdier  

 

Der er udlånschefens afgørelse om sagen skal ekspederes som et tillæg til den 

eksisterende udlånskontrakt, eller om der udarbejdes en ny særskilt udlånskon-

trakt. B&N, udlån er i den også forbindelse ansvarlig for at indhente konserva-

tors og sikringschefens udtalelse/godkendelse.  

 

Nedenfor skitseres en model for udformning af tillæg til udlånskontrakter. 

 



 

 

Model for tillæg til udlånskontrakter 

Et tillæg til en eksisterende udlånskontrakt indebærer, at man baserer sig på den i 

forbindelse med det oprindelige udlån fremsendte facilitetsrapport og de sik-

rings- og klimakrav, Nationalmuseet her har opstillet.  

 

Låners godkendelse af Nationalmuseets generelle lånebetingelser i forbindelse 

med den eksisterende udlånskontrakt anses også for gældende ved et tillæg. 

 

I tillægget indarbejdes en revideret genstandsliste omfattende både de allerede 

udlånte og de nye genstande. Listen indgår som i tillægget, der i øvrigt udformes 

som eksemplificeret nedenfor: 

 

Genstandsliste 

Genst. Nr./Betegnelse Forsikringsværdi 

Xxx Xxx 

Yyy Yyy 

Zzzz Zzz 

Æææ Ææ 

Øøø Øøø 

Ååå Ååå 

Note: Sort tekst angiver den oprindelige genstandsliste, rød tekst, de tilføjelser, der gøres i for-

bindelse med tillæg til udlånskontrakten. 

 

Sikring og klimaforhold 

For genstandene gælder følgende krav til sikring og klima: 

 xxx 

 

Forsikringsforhold 

Inden tillægget til udlånet ekspederes, skal låner have fremsendt revideret/nyt 

forsikringscertifikat omfattende alle genstande i det samlede udlån. 

 

Låneperiode 

Udlånet af de ekstra genstande udløber, når den oprindelige udlånskontrakt udlø-

ber. 

 

Forlængelse 

Der kan jf. Nationalmuseets almindelige låneprocedurer ansøges om forlængelse 

af udlån i op til 5 år. Søges der om forlængelse, behandles sagen som en ny låne-

sag. 

 

Underskrifter 

Begge parter underskriver tillægget. 


