Gebruikersovereenkomst tablet/pen/hoes leerlingen

Tussen

Sint-Michielscollege Brasschaat VZW, verder genoemd “de school”
en
…………………………………………. (naam leerling), hierbij vertegenwoordigd door zijn/haar ouder en
hierna genoemd “de leerling”

De ondertekenaars verklaren dat zij een gebruikersovereenkomst tablet/pen/hoes, verder te noemen "apparatuur",
voor 5 jaar of tot het einde van de schoolloopbaan zijn aangegaan. De navolgende voorwaarden zijn op deze
overeenkomst van toepassing:
•
•
•
•
•

De school verstrekt aan de leerling de apparatuur ten behoeve van gebruik voor schoolwerk.
De apparatuur is eigendom van de school en wordt in bruikleen gegeven aan de leerling.
Deze overeenkomst bepaalt de nadere gebruiksvoorwaarden waaronder de leerling de apparatuur kan
gebruiken.
De richtlijnen op de website van de school en in het schoolreglement m.b.t. het gebruik van digitale
apparatuur zijn steeds van toepassing.
Door ondertekening aanvaardt de leerling alle voorwaarden van deze overeenkomst.

1. Aard en uitvoering
Het type apparatuur en het abonnement wordt door de school vastgesteld en aangeschaft. Het type apparatuur is
als volgt gespecificeerd : Ipad generatie 8 / Apple Pencil / Hoes Zagg Messenger Folio 2.
2. Rechten en plichten de leerling
a.
b.
c.
d.
e.
f.

De leerling verklaart de apparatuur in goede staat te hebben ontvangen en zal deze niet aan derden ter
beschikking stellen, verpanden of op enigerlei andere wijze vervreemden.
De leerling is verantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden van de apparatuur.
Het is de leerling verboden de apparatuur te gebruiken voor privé doeleinden of activiteiten die in strijd
zijn met de doelstellingen van de school of die het imago van de school kunnen schaden.
Tijdens een ziekteperiode van de leerling van 6 weken of langer, moet de apparatuur ingeleverd worden
bij de school.
Het is de leerling niet toegestaan zonder toestemming van de school wijzigingen in de configuratie van
de apparatuur aan te brengen.
De leerling verklaart zich akkoord dat, indien gehandeld in strijd met de bepalingen van deze
gebruikersovereenkomst, de fiscale heffingen, boetes, kosten en intresten die als gevolg van dit
handelen worden opgelegd aan de school, zullen worden verhaald op de leerling.
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3. Diefstal en beschadiging
a.

b.
c.

d.

De leerling dient afdoende beschermingsmaatregelen te treffen door het verwijderen en het vermijden
van verdachte bronnen. De leerling is verantwoordelijk voor de regelmatige verandering van
wachtwoorden, de updating van virusscanner, firewall en dergelijke tenzij deze processen centraal
aangestuurd worden door de school.
De leerling dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of
verlies van de apparatuur.
In geval van schade of diefstal van de apparatuur is de leerling verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 24 uur bij de school te melden. De leerling dient hierbij de richtlijnen van de school
nauwlettend op te volgen.
De leerling kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de apparatuur ontstaan door nalatigheid
of onachtzaamheid.

4. Termijn van gebruik
a.

b.

c.
d.

De leerling dient de apparatuur binnen de afgesproken bruikleentermijn dan wel bij beëindiging van de
schoolloopbaan op eerste verzoek in volledige staat te retourneren. Bij verzuim hiertoe, verbindt de
leerling zich tot betaling van de tegenwaarde van de apparatuur aan de school.
Indien de leerling na het einde van de bruikleenovereenkomst of na opzegging hiervan door de school
niet onmiddellijk voldoet aan een verzoek van de school tot teruggave van de apparatuur, verbeurt de
leerling een boete van € 20 voor iedere dag, dat de leerling, na bij aangetekende brief door de school
vermaand te zijn, aan zijn verplichtingen niet voldoet.
Bij geschillen is de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de leerling dat hij/zij de gevolgen van deze
overeenkomst heeft begrepen en zich daarmee akkoord verklaart.

Waarborg + verzekering
De leerling verbindt er zich toe om bij ondertekening een waarborg van € 50 te betalen aan de school, hetzij in
contanten, hetzij door overschrijving op het rekening nummer BE22 7340 3592 2947.
De jaarbijdrage voor de verzekering bedraagt € 18 voor schooljaar 21-22. Dit bedrag is jaarlijks aanpasbaar.

Aldus verklaard, opgemaakt in tweevoud en ondertekend te Brasschaat,
Sint Michielscollege Brasschaat VZW

Voor de leerling

.............................

.............................

Naam:

Naam:

Datum:

Datum:
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