Bruikleenovereenkomst Device - Leerlingen
De St. RK Basisscholen Vleuten - De Meern - Haarzuilens e.o. gevestigd te Utrecht, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door M.H. van den Haak (hierna: bruikleengever), stelt aan de leerling een device
in bruikleen, te gebruiken ten behoeve van het primair onderwijs van de leerling
………………………….. bij de Twaalfruiter met device nummer ………………………………... .
Door het goedkeuren van deze overeenkomst komen de school en ouder(s)/verzorger(s) van de leerling
hierbij het volgende overeen:
Artikel 1 Definitie
1. Onder een device wordt verstaan een chromebook met bijbehorende oplader.
2. Het device is eigendom van de school.
3. Na afloop van de overeenkomst moet de leerling de device inleveren.
Artikel 2 Gebruik
1. De leerling is verplicht goed voor het device te zorgen en deze slechts in
overeenstemming met de bestemming te gebruiken. Alles wat het educatief gebruik
van het device belemmert of kan belemmeren, is niet toegestaan.
2. De leerling mag het device niet aan derden ter beschikking stellen. Ruilen en uitlenen is niet
toegestaan.
3. Het gebruik van het device is primair ten behoeve van het volgen van het onderwijs.
Artikel 3 Onderhoud en reparatie
De school zorgt voor onderhoud en reparatie van het device. Onderhoud en reparaties anders dan
door de school worden niet toegestaan.
Artikel 4 Schade of verlies
1. Het device is niet verzekerd tegen diefstal of schade.
2. De leerling neemt de nodige zorgvuldigheid in acht ter voorkoming van diefstal, verlies of
beschadiging van het device.
3. Schade veroorzaakt door verwijtbare nalatigheid, opzet en bewuste roekeloosheid van de leerling
komt volledig voor rekening van de leerling.
4. De leerling dient verlies of diefstal van het device binnen 24 uur te melden bij de school.
Artikel 6 Duur en beëindiging van de overeenkomst
1. De bruikleenperiode eindigt op het moment dan de school aangeeft dat het device weer
ingeleverd dient te worden.
2. De leerling dient het device bij beëindiging binnen 2 werkdagen in te leveren op school.
Datum en plaats uitgifte:

Handtekening ouder/verzorger

…………………………….

Handtekening school

…………………………….

