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DE ONDERGETEKENDEN:
Innoord, gevestigd te Amsterdam, in deze vertegenwoordigd door
Ferdinand van Veen, hierna te noemen ‘de verstrekker’; en
[naam ouder/verzorger]…………………………………………………………….,
geboren op [datum]……………………………,
wonende te [adres]…………………………………
‘de ouder/verzorger’;

……………………………………………………., hierna te noemen

School:Obs de Vier Windstreken
VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1.

Bruikleen

De verstrekker geeft aan de ouder/verzorger in bruikleen, gelijk de ouder/verzorger in bruikleen
aanvaardt:
●

Chromebook met oplader [eventuele overige zaken, bijvoorbeeld muis]

Artikel 2.

Uitoefening werkzaamheden en eigendom

De in artikel 1 genoemde zaken worden verstrekt voor het volgen van onderwijs in een
online-omgeving volgens de uitgangspunten en regels van de school;
2. De in artikel 1 genoemde zaken zijn en blijven te allen tijde eigendom van de verstrekker en
worden aan de ouder/verzorger uitsluitend in bruikleen verstrekt;
3. Het type apparatuur wordt door verstrekker vastgesteld en aangeschaft.
1.

Artikel 3.

Rechten en plichten van ouder/verzorger

De ouder/verzorger verklaart de apparatuur in goede staat te hebben ontvangen en zal correct
voor de apparatuur zorg dragen;
2. De ouder/verzorger stelt de apparatuur niet aan derden ter beschikking en verpandt of
vervreemd deze op geen andere wijze.
3. De ouder/verzorger geeft de apparatuur niet aan derden in bruikleen.
4. De ouder/verzorger gebruikt de apparatuur niet op een wijze die de verstrekker in diskrediet zou
kunnen brengen.
1.

Artikel 4.

Privégebruik van de apparatuur door ouder/verzorger

De verstrekking van de apparatuur is bedoeld voor schooldoeleinden. En mag niet privé gebruikt
worden.
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Artikel 5.
1.

2.

3.
4.
5.

Gebruik

Het is de ouder/verzorger/leerling niet toegestaan om de in bruikleen verstrekte apparatuur te
gebruiken:
o om dreigende, beledigende, seksueel getinte, pornografische, racistische, discriminerende of
aanstootgevende berichten te verspreiden;
o voor handelingen die onethisch of in strijd met de wet zijn;
o met het oog op het tot stand brengen van persoonlijke zakelijke transacties zoals het kopen
of verkopen van goederen en diensten;
o voor verspreiding van vertrouwelijke (bedrijfs-) informatie.
De ouder/verzorger/leerling is er van op de hoogte dat de verstrekker het gebruik van de
apparatuur kan controleren op privégebruik en op – wat door de verstrekker wordt beschouwd
als – onfatsoenlijk gebruik.
Het downloaden van ringtones, achtergronden, spelletjes of andere software die voor de
uitoefening van de werkzaamheden niet noodzakelijk zijn is niet toegestaan.
Door ondertekening van deze overeenkomst stemt de ouder/verzorger onvoorwaardelijk in met
deze controle door de verstrekker.
De ouder/verzorger verklaart zich te allen tijde bereid om alle medewerking te verlenen die
noodzakelijk is om te kunnen vaststellen welk gebruik van de apparatuur privé is en welk deel
zakelijk, en of al dan niet sprake is (geweest) van onfatsoenlijk gebruik.

Artikel 6.
Termijn van gebruik apparatuur, beëindiging dienstverband en
functieverandering
1.

2.

De ouder/verzorger dient de apparatuur binnen de afgesproken bruikleentermijn uit eigen
beweging volledig, in goede staat en voorzien van alle toebehoren aan de verstrekker te
retourneren. De bruikleentermijn eindigt uiterlijk de laatste dag van de schoolperiode van de
leerling, waarna de leerling naar een andere school gaat.
Indien de ouder/verzorger de verplichting om de in bruikleen gegeven apparatuur tijdig,
volledig, in goede staat en voorzien van alle toebehoren in te leveren niet nakomt, is de
ouder/verzorger per dag en per bedrijfseigendom dat niet tijdig, volledig en correct is ingeleverd
een boete van € 100 verschuldigd aan de verstrekker, onverminderd het recht van de
verstrekker om andere maatregelen te nemen en onverminderd de overige aan verstrekker
toekomende vorderingen. De boete zal zijn verschuldigd door het enkele feit der overtreding,
maar laat onverminderd het recht van de verstrekker om naleving van het verbod te vorderen
en laat onverminderd het recht van de verstrekker tot het vorderen van volledige
schadevergoeding. Met het bepaalde in deze bepaling wordt uitdrukkelijk afgeweken van het
bepaalde in artikel 7:650 lid 3 en lid 5 BW.

Artikel 7.

Diefstal en beschadiging

De ouder/verzorger dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van
beschadiging, diefstal en verlies van de apparatuur.
2. In geval van schade, diefstal of verlies van de apparatuur is ouder/verzorger verplicht dit zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, aan de verstrekker te melden.
3. De ouder/verzorger is verplicht om het gebruik van de apparatuur (indien mogelijk) onmiddellijk
te laten blokkeren via de daartoe geëigende kanalen.
4. In geval van verlies, diefstal of opzettelijke beschadiging door derden dient de ouder/verzorger
daarvan onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. De ouder/verzorger dient een kopie van de
aangifte aan de verstrekker te verstrekken.
5. De ouder/verzorger zal zijn volledige medewerking verlenen aan het (eventueel) claimen van de
schade bij de verzekering.
6. Als de beschadiging, diefstal of het verlies van de apparatuur het gevolg is van onzorgvuldig,
nalatig of roekeloos handelen door de ouder/verzorger, dan is hij jegens de verstrekker
aansprakelijk voor alle daardoor ontstane schade. De verstrekker is gerechtigd deze schade te
verhalen op de ouder/verzorger.
1.
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Specifieke bepalingen ten aanzien van laptop, notebook, tablet-pc
Artikel 8.

Ingangsdatum en gegevens Chromebook

De ouder/verzorger krijgt met ingang van [datum] de beschikking over de volgende apparatuur die aan
hem door de verstrekker in bruikleen wordt verstrekt:
merk:
type:
serienummer:
harddisk:
software:

Chrome OS

toebehoren:

Laadsnoer

Artikel 9.

Gebruik Chromebook

Het downloaden en installeren van programmatuur is slechts toegestaan door de daartoe aangewezen
persoon/personen of nadat daartoe toestemming is verleend door de verantwoordelijke leidinggevende.
Gebruiker dient alle aangeboden (beveiligings-)updates van het besturingssysteem en overige software
uit te voeren.

Artikel 10.

Slotbepalingen

Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart ouder/verzorger dat hij gevolgen van deze
overeenkomst heeft begrepen en zich daarmee akkoord verklaart.
Als verstrekker van bovengenoemde apparatuur is de verstrekker te allen tijde gerechtigd de bruikleen
in te trekken zonder dat daartoe opgave van redenen noodzakelijk is.

Aldus overeengekomen, opgemaakt in tweevoud en ondertekend te Amsterdam
d.d. …………………………..

Verstrekker

Ouder/verzorger
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