
Toelichting Bruikleenovereenkomst Chromebook [tijdens sluiting van de school als gevolg
van het corona-virus]

Onderstaande toelichting is van toepassing voor leerlingen van ZML de Ark (hierna: ’school’) die een
Chromebook (hierna: ‘het apparaat’), in bruikleen hebben ontvangen.

1. Algemeen
● Het apparaat is eigendom van school en wordt in bruikleen gegeven aan de leerling voor

onderwijsdoeleinden.
● Deze overeenkomst bepaalt de nadere gebruiksvoorwaarden waaronder de leerling het apparaat

kan gebruiken.
● Door ondertekening van de Bruikleenovereenkomst Chromebook verklaren ouder(s)/verzorger(s)

en leerling dat zij de gevolgen van deze overeenkomst hebben begrepen en zich daarmee
akkoord verklaren.

2. Rechten en plichten
a. De leerling verklaart het apparaat in de huidige staat te hebben ontvangen en zal deze niet aan

derden ter beschikking stellen, verpanden of op enigerlei andere wijze vervreemden.
b. De leerling is verantwoordelijk voor het in de huidige staat houden van het apparaat.
c. De leerling verklaart dat het apparaat wordt ingezet voor onderwijsdoeleinden.
d. Het is de leerling verboden het apparaat te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de

onderwijsdoelstellingen of het aanzien van school schade (kunnen) berokkenen, dan wel de
grenzen van betamelijkheid en fatsoen overschrijden.

e. Installatie van illegaal verkregen software en oneigenlijk gebruik van het apparaat is uitdrukkelijk
niet toegestaan.

f. De leerling is ervan op de hoogte dat het gebruik voor onderwijsdoeleinden van het apparaat door
school gecontroleerd kan worden. Door ondertekening van deze overeenkomst stemmen de
ouder(s)/verzorger(s) en leerling in met deze controle.

3. Diefstal en beschadiging
a. De leerling dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging,

diefstal of verlies van het apparaat.
b. In geval van schade of diefstal van het apparaat is de leerling verplicht dit zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen bij zijn/haar leerkracht te melden.
c. De leerling kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het apparaat ontstaan door

verwijtbare nalatigheid of onachtzaamheid.

4. Termijn van gebruik
a. De leerling krijgt het apparaat tijdelijk te leen in overleg met de school.
b. De leerling levert het apparaat, op eerste verzoek in volledige staat (apparaat en accessoires)

in bij de school.
c. De school is te allen tijde bevoegd om de bruikleenovereenkomst met onmiddellijke ingang

eenzijdig te beëindigen.

5. Omschrijving Chromebook
Het Chromebook betreft:
• Merk en type :
• Serienummer :
• Huidige staat (Nieuw, zo goed als nieuw, met gebruik sporen) :
• Overige (Incl. muis, specifieke beschadigingen, etc.) :

Ondertekening Middelharnis, xxxx

Ouder/Verzorger van leerling Directeur

----------------------------------------- ------------------------------------------


