Bruikleenovereenkomst iPad leerlingen
Partijen:
1. De RSG Tromp Meesters te Steenwijk, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door
J.J.L. Timmermans, in de functie van rector,
hierna te noemen: “onderwijsinstelling”,

2.

………………………………………..
hierna te noemen: “de leerling”;

3.

…………………………………………
hierna te noemen: “de ouder / wettelijk vertegenwoordiger”;

In aanmerking nemende dat:
De onderwijsinstelling in het kader van een efficiënte en kwalitatieve onderwijsvoering heeft besloten
over te gaan tot de verstrekking van iPads aan haar leerlingen in het kader van een pilot;

Verklaren als volgt:
De ondergetekenden verklaren dat zij een bruikleenovereenkomst iPad zijn aangegaan waarop de
navolgende voorwaarden van toepassing zijn:
 De onderwijsinstelling verstrekt aan de leerling een iPad met toebehoren (originele doos met
wachtwoord en gebruiksnaam, oplaadkabel en Griffin Survivor beschermhoes) ten behoeve
van de uitoefening van zijn / haar studie.
 De iPad (met toebehoren) is eigendom van de onderwijsinstelling en wordt in bruikleen
gegeven aan de leerling tot het moment van beëindiging van de overeenkomst.
 Deze overeenkomst bepaalt de nadere gebruiksvoorwaarden waaronder de leerling de iPad
kan gebruiken.
 Door ondertekening aanvaardt de ouder / wettelijk vertegenwoordiger alle voorwaarden van
deze overeenkomst.

1. Aard en uitvoering
a. Het type iPad en het eventueel van toepassing zijnde abonnement wordt door de
RSG vastgesteld en aangeschaft;
b. Aan het in bruikleen krijgen van de iPad zijn voor de leerling en ouder / wettelijk
vertegenwoordiger geen kosten verbonden met uitzondering van situaties zoals omschreven
in artikel 3 lid g en artikel 4 lid d.
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2. Duur van de overeenkomst
a. De bruikleenovereenkomst geldt zolang de leerling is verbonden aan de onderwijsinstelling en
is aangegaan voor voor de duur van de pilot en kent een maximale duur van vier schooljaren,
ingaande aanvang schooljaar 2015-2016;
b. De onderwijsinstelling en de ouder / wettelijk vertegenwoordiger zijn gerechtigd de
bruikleenovereenkomst eenzijdig eerder te beëindigen;
c.

Indien een van de partijen de afgesproken bruikleentermijn eenzijdig eerder beëindigt, is de
leerling verplicht om de iPad op eerste verzoek van de onderwijsinstelling in volledige staat te
retourneren. Bij verzuim hiertoe, verbindt de ouder / wettelijk vertegenwoordiger zich tot
betaling van de rest(boek)waarde van de apparatuur aan de onderwijsinstelling;

d. De onderwijsinstelling kan besluiten na het verstrijken van de bruikleenovereenkomst de iPad
tegen een nader te bepalen prijs aan te bieden aan de ouder/wettelijk vertegenwoordiger.

3. Rechten en plichten leerling
a. De leerling verklaart de iPad in goede staat te hebben ontvangen en zal deze niet aan derden
ter beschikking stellen, verpanden of op enigerlei andere wijze vervreemden;
b. De leerling zorgt ervoor dat de iPad in optimale staat blijft om het voor schooldoeleinden te
gebruiken: de door de onderwijsinstelling gebruikte apps zijn geïnstalleerd, de aangeleverde
bestanden beschikbaar en de iPad is gebruiksklaar en 100% opgeladen;
c. De leerling is verantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden van de iPad
en de door de onderwijsinstelling aangeleverde gegevens voor de AppleID, herstelgegevens,
etc. te gebruiken; Een iPad zonder de juiste gegevens kan niet meer gebruikt worden en
verliest haar waarde waardoor artikel 3 lid g van toepassing wordt.
d. Het is de leerling niet toegestaan zonder toestemming van de onderwijsinstelling wijzigingen in
de configuratie van de iPad aan te brengen die de werking van de iPad in gevaar brengt;
e. Het is de leerling verboden de iPad te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de
onderwijsdoelstellingen of het aanzien van de onderwijsinstelling schade (kunnen)
berokkenen, dan wel de grenzen van betamelijkheid en fatsoen overschrijden. Zie hiervoor
ook het Internet Protocol van de onderwijsinstelling die geldt voor leerlingen van de
onderwijsinstelling;
f.

De leerling is ervan op de hoogte dat de onderwijsinstelling het gebruik van de iPad door de
leerling mag controleren op het zakelijk gebruik van de iPad. Door ondertekening van deze
overeenkomst stemt de leerling in met deze controle. Tevens verklaart de leerling zich bereid
alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is om het zakelijk gebruik te kunnen
onderbouwen. Onder “zakelijk” gebruik dient in dit kader te worden begrepen, gebruik
overeenkomstig de onderwijsdoelstelling;
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g. De ouder / wettelijk vertegenwoordiger verklaart zich ermee akkoord dat, indien gehandeld is
in strijd met de bepalingen van deze overeenkomst, de schade (inclusief eventuele boete en
rente die als gevolg van dit handelen worden opgelegd aan de onderwijsinstelling), zal worden
verhaald op de ouder / wettelijk vertegenwoordiger;

4. Diefstal en beschadiging
a. De leerling dient afdoende beschermingsmaatregelen te treffen, zoals het instellen van
wachtwoorden en dergelijke ter bescherming van data op de iPad;
b. De leerling dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging,
diefstal of verlies van de iPad;
c.

In geval van diefstal van de iPad of zodanige schade aan de iPad dat deze niet meer goed
kan worden, is de leerling verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur bij de
onderwijsinstelling te melden; in geval van diefstal tevens zo spoedig mogelijk aangifte te
doen. De leerling dient het gebruik onmiddellijk te laten blokkeren;

d. De leerling kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de iPad of diefstal, ontstaan
door verwijtbare nalatigheid of onachtzaamheid. De kosten zullen worden verhaald op de
ouder / wettelijk vertegenwoordiger, eventueel via de borg van het boekenfonds;

Ondertekening
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de leerling en de ouder / wettelijk
vertegenwoordiger dat hij / zij de inhoud van deze overeenkomst heeft begrepen en daarmee
akkoord gaat.

Steenwijk, 1 juli 2015
(onderwijsinstelling)
J.J.L. Timmermans
rector RSG Tromp Meesters

………………………………………….
(Plaats en datum)

………………………………………….
(handtekening leerling)
………………………………………….
(naam leerling)

………………………………………….
(Plaats en datum)

………………………………………….
(handtekening ouder / wettelijk vertegenwoordiger)
………………………………………….
(naam ouder / wettelijk vertegenwoordiger)
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