Bruikleenovereenkomst leerlinglaptop Het Perron
Schooljaar 2019-2020

Ondergetekende,
A.
Naam leerling
Leerlingnummer
Naam wettelijk vertegenwoordiger
Adres leerling
Postcode en woonplaats leerling
Geboortedatum leerling

Hierna te noemen “de lener”,
En
B. Het Perron
Postbus 234
3900 AE Veenendaal
Ter deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Diepeveen
Hierna te noemen de “bruikleengever”,
Tezamen te noemen “de partijen”.

In aanmerking nemende dat:
Partijen naast en los van de tussen hen bestaande rechtsverhouding de bruikleen van een
laptop, zoals in artikel 3 genoemd, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen nader
wensen te regelen.

Ondergetekenden komen hiertoe het volgende overeen:
Artikel 1 Aard van de overeenkomst
1. De laptop wordt, ten behoeve van de schoolopleiding, aan de lener in bruikleen gegeven tot
het moment waarop de lener wordt uitgeschreven als leerling van de bruikleengever.
2. Indien de lener de schoolopleiding om welke reden dan ook (voortijdig) afbreekt, moet de
laptop terstond en in goede staat bij de bruikleengever worden ingeleverd. Dit geldt ook
indien de schoolopleiding voortijdig, om welke reden dan ook, door de bruikleengever wordt
beëindigd.
3. De laptop en de door school uitgerolde software blijven gedurende de bruikleenperiode
eigendom van de bruikleengever.
4. Na het afronden van de opleiding en als aan de eisen uit artikel 2 t.a.v. de
bruikleenvergoeding en artikel 3.a.2 is voldaan, wordt de laptop eigendom van de lener.
Artikel 2 Bruikleenvergoeding.
1. De vergoeding voor gebruik van de laptop bedraagt € 500,00 in vier jaarlijkse termijnen van
€ 125,00 te voldoen bij een volledige opleiding van vier schooljaren of langer.
2. De bruikleenvergoeding moet in vier, door de bruikleengever vastgestelde termijnen worden
betaald.
3. De bruikleenvergoeding moet vooraf via onze webwinkel worden voldaan.
4. Indien de lener gedurende het lopende schooljaar of binnen de periode van 4 leerjaren als
leerling van de bruikleengever wordt uitgeschreven, dan wordt in overleg naar een passende
oplossing voor de verrekening van de kosten gezocht.
5. De laptop wordt pas uitgeleverd wanneer de eerste termijn is voldaan.
Artikel 3 De laptop
De lener heeft, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, de ondertekende overeenkomst, en
na betaling van de eerste termijn, het recht om een laptop en toebehoren van bruikleengever in
bruikleen te ontvangen zoals in onderstaande tabel omschreven.
Omschrijving
Laptop
Vervaardigen van een Image
Sleeve
Schoolverzekering
Totale kosten

Bedrag in € inclusief BTW
€ 698,00
€ 15,00
€ 17,00
€ 170,00
€ 900,00

Artikel 4 Programmatuur - algemeen
1. De bruikleengever stelt onderwijskundige software ter beschikking op basis van educatieve
licenties. De software wordt geheel kosteloos beschikbaar gesteld gedurende de periode
wanneer de lener onderwijs volgt aan Het Perron.
2. De lener is verplicht om aan het einde van de schoolperiode de laptop terug te laten zetten
naar de originele configuratie voor thuisgebruik. Dit kan bij de Laptop Helpdesk en lener zal hier
een oproep voor ontvangen.

Artikel 5 Programmatuur - specifiek
Om het onderwijskundig proces van lener te ondersteunen maken we gebruik van classroom
management software. Tijdens de les kan een docent de opdracht geven om de software te
activeren, wat de docent in staat stelt om de activiteiten van lener op dat specifieke moment te
monitoren. Bruikleengever maakt in geen enkele vorm gebruik van logging binnen dit systeem.
Daarnaast is de software alleen te gebruiken binnen het schoolnetwerk en niet daarbuiten.
Artikel 6 Ingebruikname
1. De lener zal binnen drie dagen na ontvangst van de laptop nagaan of de laptop en de
bijbehorende computerprogrammatuur correct functioneert.
2. Bij niet of onjuist functioneren van de laptop is de lener gehouden dit onmiddellijk bij de
Laptop Helpdesk te melden.
3. De lener is verplicht goed voor de laptop te zorgen en deze in overeenstemming met de
volgens bijlage 1 toegevoegde ” Vet Veilige ICT Code en Laptopregels” van de school te
gebruiken. De hoofdbestemming van de laptop is educatief gebruik. Alles wat het educatief
gebruik van de laptop belemmert of kan belemmeren is verboden.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. De lener is aansprakelijk voor alle schade zoals vermeld in bijlage 2 toegevoegde
verzekeringsvoorwaarden van Het Perron. Deze verzekeringsvoorwaarden maken een
onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst. Het eigen risico is vastgesteld op € 50,per gebeurtenis.
2. De lener gaat akkoord met de in lid 1 genoemde verzekeringsvoorwaarden van CSV Het
Perron.
3. De lener dient, indien de schoolopleiding vroegtijdig wordt beëindigd de laptop compleet en
in goede staat in te leveren, hiermee wordt tevens de schoolverzekering beëindigd.
Artikel 8 Verplichtingen van en verboden voor de lener
1. Het is de lener niet toegestaan tijdens de duur van deze gebruikersovereenkomst zonder
uitdrukkelijke toestemming van bruikleengever wijzigingen in de configuratie van de laptop
aan te brengen, dan wel wijzigingen aan te brengen aan de voor geïnstalleerde software
en/of aan de hardware van de laptop.
2. De lener zal niet overgaan tot het verwijderen, veranderen of opheffen van enige
beveiligingsmaatregel die door de bruikleengever op de laptop is aangebracht.
3. Het is lener niet toegestaan reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden aan de laptop te
(doen) verrichten. Storingen en benodigde reparaties aan de laptop dienen volgens de
afspraken uit de “Vet Veilige ICT Code en Laptopregels” gemeld te worden bij Laptop
Helpdesk van de bruikleengever.
4. De lener is -in het kader van applicatie- en systeembeheer- verplicht op eerste verzoek van
verhuurder de laptop aan de bruikleengever te overhandigen.
5. De lener is gehouden de laptop op ieder moment dat deze niet wordt gebruikt, te bewaren
en te vervoeren in de bijgeleverde sleeve. Daarnaast dient de lener de laptop op te bergen in
een af te sluiten locker in de school op momenten dat er geen laptopgebruik plaatsvindt,
zoals bijvoorbeeld tijdens de gymlessen.
6. De lener zal alle maatregelen nemen om beschadiging tijdens ieder transport te voorkomen.
7. In geval van diefstal van de laptop is de lener gehouden bruikleengever hiervan onmiddellijk
op de hoogte te stellen.
8. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is de lener daarnaast gehouden zo spoedig
mogelijk van de diefstal bij de politie aangifte te doen en de school van dit feit op de hoogte
te stellen.

9. De lener zal geen bestanden of beelden bekijken, vertonen of downloaden op de laptop, die
schade (kunnen) berokkenen dan wel grenzen van betamelijkheid mogelijk overschrijden.
10.Het is ten strengste verboden illegale software te downloaden/ te installeren op de laptop.
De lener zal volledig aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hieruit voortvloeit.
11. Tijdens het volgen van de lessen op school moet de laptop altijd worden meegenomen. De
bruikleengever vertrouwt erop dat de lener de laptop behandelt als ware het zijn eigendom.
12.Het is de lener niet toegestaan om de door de school beschikbaar gestelde software en/of
(online) diensten, anders dan voor educatieve doeleinden te gebruiken.
13.Het is de lener niet toegestaan om, en/of namens, een derde (iemand anders dan de lener)
de door de school beschikbaar gestelde software en/of (online) diensten te laten gebruiken.
Artikel 9 Verplichtingen van bruikleengever
1. De bruikleengever draagt zorg voor de aflevering van een compleet laptopsysteem inclusief
de benodigde software, sleeve en voeding.
2. De bruikleengever draagt zorg voor onderhoud, reparaties en afhandeling van alle
voorkomende klachten aan de software en de laptop.
Artikel 10 Derden
Het is de lener niet toegestaan de laptop aan derden in bruikleen te geven, te verkopen, te
verhuren of anderszins gedurende de bruikleentermijn. Bovenstaande geldt eveneens voor de
geïnstalleerde software.
Artikel 11 Ontbinding
De bruikleengever heeft het recht de bruikleenovereenkomst te allen tijde zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, wanneer:
1. naar zijn oordeel de laptop door de lener niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt;
2. de bruikleenvergoeding niet of niet tijdig kan worden geïnd of betaald;
3. één van de situaties zoals genoemd in artikel 1 van deze overeenkomst zich voordoet.
Artikel 12 Geschillen
1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter.
Aldus getekend:
De bruikleengever:
(handtekening bevoegd gezag)

De lener:
(handtekening wettelijk vertegenwoordiger)

Naam: dhr. A. Diepeveen, Locatiedirecteur
Veenendaal, 19 juni 2019

Naam: …………………………………………………………
Plaats en datum:

