Artikel 1 Beschrijving object en aflevering
1. De School verklaart hierbij aan de Leerling in gebruik te zullen geven, en de
Leerling verklaart hierbij met goedvinden van zijn Ouder/Verzorger in gebruik
te zullen aanvaarden, een MacBook Air van het merk Apple inclusief
toebehoren, voorzien van standaard programmatuur, alsmede de verzekering
(zie de website van de School) en de beschermhoes.
2. De levering van de MacBook zal plaatsvinden door afgifte daarvan aan de
Leerling persoonlijk bij aanvang van het schooljaar, en bevestigd worden door
de ondertekening van een ontvangstdocument door de Leerling en zijn Ouder/
Verzorger. Het ontvangstdocument maakt van deze gebruiksovereenkomst deel
uit.
3. De levering zal niet eerder plaatsvinden dan nadat – via de webshop - de
gebruiksovereenkomst is getekend en de eerste betaling is voldaan.
Artikel 2 Gebruiksperiode, betaling en prijs
1. Het gebruik van de MacBook wordt aangegaan met ingang van het schooljaar
2016/2017 voor de duur dat de Leerling als leerling van de School is
ingeschreven.
2. Na een door de School nader te bepalen periode, uiterlijk 48 maanden na
aanvang van deze gebruiksovereenkomst, ontvangt de Leerling een nieuwe,
vervangende MacBook of ander gelijkwaardig apparaat, zulks ter keuze en
beoordeling van de School. De levering van het vervangende apparaat zal niet
eerder plaatsvinden dan nadat de Leerling de hem al in gebruik gegeven
MacBook op de School heeft ingeleverd.
De in deze gebruiksovereenkomst opgenomen bepalingen zijn eveneens op het
vervangende apparaat van toepassing.
3. Voor het gebruik van de MacBook is voor de duur dat de Leerling bij de School
als leerling is ingeschreven een huurprijs verschuldigd. De huurprijs bedraagt €
25 per maand, inclusief verzekering en beschermhoes voor de MacBook.
4. De Ouder/Verzorger verplicht zich hierbij om de huurprijs maandelijks aan het
begin van de maand bij vooruitbetaling te voldoen.
5. De Ouder/Verzorger machtigt hierbij de School tot automatische incasso van de
verschuldigde huurtermijnen.
Artikel 3 Aflevering
1. De Leerling zal na ontvangst van de MacBook nagaan of de MacBook en de
bijbehorende standaard programmatuur correct functioneren.
2. Bij niet of onjuist functioneren van de MacBook is de Leerling gehouden dit zo
spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen een week na ontvangst van de MacBook
aan de School, bij de afdeling Helpdesk, te melden.
Artikel 4 Eigendom
1. Gedurende deze gebruiksovereenkomst blijft de MacBook met toebehoren
eigendom van de School.
2. Het is de Leerling gedurende de looptijd van deze gebruiksovereenkomst niet
toegestaan de MacBook in bruikleen te geven of te verhuren aan derden, of
anderszins de macht over de MacBook uit handen te geven.
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Artikel 5 Gebruik
1. De Leerling is verplicht de MacBook op een zorgvuldige wijze te gebruiken en
daarbij te handelen volgens het geldende HNL MacBook protocol zoals
opgenomen op de website van de School. De Leerling kan van de MacBook ook
buiten school gebruik maken.
2. Het is de Leerling en/of de Ouder/Verzorger niet toegestaan (zelf) reparaties,
aanpassingen en/of onderhoudswerkzaamheden aan de MacBook te (doen)
verrichten. De School draagt zorg voor het (laten) verrichten van nodig
onderhoud en reparaties aan de MacBook.
3. De Leerling is – in het kader van eventuele technische controles – verplicht op
eerste verzoek daartoe de MacBook aan de School te overhandigen.
4. In geval van diefstal of verlies van de MacBook is de leerlingen gehouden de
School hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
5. Bij diefstal of verlies is de Leerling voorts verplicht tot het doen van aangifte
bij de politie en de School een kopie van het proces-verbaal van aangifte ter
beschikking te stellen.
6. Schade aan, en/of verlies of diefstal van de MacBook, voor zover een en ander
niet onder de door de School afgesloten verzekering gedekt is, komt voor
rekening van de Leerling respectievelijk de Ouder/Verzorger. Bij verlies of
diefstal zijn de alsdan resterende huurtermijnen, uitgaande van een gebruiks-/
huurperiode van maximaal 48 maanden, terstond ineens opeisbaar.
Artikel 6 Beëindiging overeenkomst
1. De School is bevoegd deze gebruiksovereenkomst tussentijds en zonder enige
opzegtermijn op te zeggen, en de Leerling en de Ouder/Verzorger zijn alsdan
verplicht tot onmiddellijke teruggave van de MacBook aan de School, indien de
Leerling naar het oordeel van de School:
- op onzorgvuldige wijze met de MacBook omgaat;
- niet handelt volgens het geldende HNL MacBook protocol, of
- op enigerlei wijze handelt in strijd met de bepalingen van deze
overeenkomst.
2. Wanneer de inschrijving van de Leerling bij de School eindigt, heeft de Leerling
en/of zijn Ouder/Verzorger het recht de hem door de School in gebruik gegeven
MacBook te kopen, tegen een door de School volgens daarvoor vastgestelde
richtlijnen vast te stellen restwaarde. Indien hiervan geen gebruik wordt
gemaakt, dient de MacBook met toebehoren zo spoedig mogelijk bij de School
te worden ingeleverd.
Artikel 7 Toepasselijk recht; geschillen
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen in eerste instantie
worden voorgelegd aan het bestuur van de School. Indien het geschil langs die
weg niet op minnelijke wijze opgelost wordt, kan dit worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter.
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