Gebruikersovereenkomst Device
CBS Prinses Máxima te Berkel en Rodenrijs, in deze vertegenwoordigd door Huib Wilkes, directeur, hierna te
noemen de school en de ouder. Gegevens onderaan de pagina.
Verklaren dat zij een gebruikersovereenkomst device, verder te noemen "apparatuur", zijn aangegaan. En dan voorlopig 5
weken opvolgend. Als langer nodig is, wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd. De navolgende voorwaarden zijn op
deze overeenkomst van toepassing:

•
•
•
•

School verstrekt aan de ouder de apparatuur ten behoeve van de uitoefening van schoolwerk.
De apparatuur (laptop en oplader) is eigendom van de school en wordt in bruikleen gegeven aan de ouder.
Deze overeenkomst bepaalt de nadere gebruiksvoorwaarden waaronder de ouder de apparatuur kan gebruiken.
Door ondertekening aanvaardt de ouder alle voorwaarden van deze overeenkomst.

1. Rechten en plichten ouder
a.

b.
c.
d.
e.

De ouder verklaart de apparatuur in goede staat te hebben ontvangen en zal deze niet aan derden, anders dan
zijn/haar kind, zijnde leerling van bovengenoemde school, ter beschikking stellen, verpanden of op enigerlei
andere wijze vervreemden.
De ouder is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de apparatuur.
Het is de ouder verboden de apparatuur te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met schoolactiviteiten
Het is niet toegestaan de apparatuur mee te nemen naar een andere locatie dan de thuislocatie van de ouder(s)
Het is de ouder niet toegestaan wijzigingen in de configuratie van de apparatuur aan te brengen.

3. Diefstal en beschadiging
1.
2.
3.

De ouder 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 ouder verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 24 uur bij de school te melden.
De ouder kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de apparatuur ontstaan door verwijtbare nalatigheid
of onachtzaamheid. Het eigen risico is hier van toepassing. Dit is €125,00 per apparaat.

4. Termijn van gebruik
a.
b.

De ouder dient de apparatuur binnen de afgesproken bruikleentermijn in volledige staat te retourneren. Bij
verzuim hiertoe, verbindt de ouder zich tot betaling van de rest(boek)waarde van de apparatuur aan de school.
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de ouder dat hij gevolgen van deze overeenkomst heeft
begrepen en zich daarmee akkoord verklaart.

