Gebruikersovereenkomst MacBook

2017-2018

voor leerlingen van HET NIEUWE LYCEUM te BILTHOVEN
Ondergetekenden:
Het Nieuwe Lyceum, statutair gevestigd te De Bilt en vertegenwoordigd door de
rector/bestuurder dhr. D. Frantzen, hierna te noemen ‘School’
en
……………………………………………..(volledige naam leerling), hierna te noemen Leerling
en
………………………………………………(volledige naam ouder/verzorger) hierna te noemen
Ouder/verzorger

School en leerling en ouder/verzorger komen het volgende overeen:
Artikel 1 Beschrijving object en aflevering
1.1 De School verklaart hierbij aan de leerling en zijn ouder/verzorger in gebruik te zullen
geven en de leerling en zijn ouder/verzorger verklaren in gebruik te zullen aanvaarden
een MacBook Air 13” van het merk Apple, geleverd door Xando, inclusief toebehoren,
voorzien van standaard programmatuur, alsmede de carepack (zie website) en de
beschermhoes.
1.2 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 met de handtekening van de Leerling en zijn
Ouder/Verzorger. De levering zal niet eerder plaatsvinden dan nadat de onderhavige
gebruikersovereenkomst in tweevoud ondertekend op de School is ingeleverd en de
borg en de eerste betaling (zoals in de webshop bij het bestellen is opgenomen) is
voldaan.
Artikel 2 Gebruiksperiode, betaling en prijs
2.1 Het gebruik wordt aangegaan vanaf 22 augustus 2017 voor een periode van 48
maanden, gerekend vanaf 1 augustus 2017.
2.2 Ouder/verzorger verplicht zich om de huurprijs maandelijks aan het begin van de maand
te voldoen. Ouder/verzorger machtigt School tot automatische incasso van de
verschuldigde huurprijs.
2.3 De huurprijs wordt per maand aan ouder/verzorger berekend.
2.4 De verschuldigde huurprijs bedraagt per maand : € 25,00 inclusief carepack en
beschermhoes van de Macbook.
2.5 De huurbedragen worden afgeschreven van:

Bankrekeningnummer: ……………………………………..….(hier het IBAN rekeningnummer invullen)
t.n.v. : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
PC / Woonplaats : …………………………………………..………………………………………………………………………
Artikel 3 Aflevering
3.1 Leerling en/of ouder/verzorger zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een week, na
ontvangst van de MacBook nagaan of de MacBook en de bijbehorende standaard
computerprogrammatuur correct functioneert.
3.2 Bij niet of onjuist functioneren van de MacBook is de Leerling gehouden dit onmiddellijk
aan de School, afdeling Helpdesk, te melden.
Artikel 4 Eigendom
4.1 Gedurende deze gebruiksovereenkomst blijft de MacBook in eigendom bij de School.
4.2 Het is Leerling niet toegestaan de MacBook in bruikleen te geven aan derden, door te
verhuren aan derden of anderszins de macht over de MacBook uit handen te geven
gedurende de looptijd van de gebruikersovereenkomst.
4.3 Het eigendomsrecht gaat pas over op Leerling/Ouder, als Leerling/Ouder de koopoptie
uit artikel 7.1 uitoefent, alle huurtermijnen heeft voldaan evenals de koopprijs uit artikel
7.2.
Artikel 5 Gebruik
5.1 De Leerling is verplicht de MacBook op zorgvuldige wijze te gebruiken en te handelen
volgens het HNL MacBook protocol (zie website.). De Leerling kan van de MacBook
gebruik maken op school en thuis buiten schooltijden en in de vakanties.
5.2 Het is Leerling en Ouder/verzorger niet toegestaan reparaties en/of
onderhoudswerkzaamheden aan de MacBook te (doen) verrichten. De School draagt
zorg voor het laten verrichten van onderhoud en reparaties aan de MacBook.
5.3 De leerling is – in het kader van technische controles – verplicht op eerste verzoek van de
School de MacBook te overhandigen.
5.4 In geval van diefstal van de MacBook is de Leerling gehouden de School hiervan zo
spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
5.5 Bij diefstal is de Leerling verplicht tot het doen van aangifte bij de politie. Na de Aangifte
stelt de Leerling de School een kopie van het proces verbaal ter beschikking.
5.6 Kosten voortkomend uit schade en/of verlies van de MacBook, voor zover niet afgedekt
door de schoolverzekering, komen voor rekening van de Ouders/verzorgers. De
resterende huurtermijnen, uitgaande van een huurperiode van 48 maanden, zijn
terstond opeisbaar.
Artikel 6 Beëindiging overeenkomst
6.1 De School is bevoegd de overeenkomst tussentijds en zonder enige opzegtermijn op te
zeggen en van Leerling en Ouder/verzorger onmiddellijke teruggave van de MacBook te
verlangen indien de Leerling
- de MacBook aantoonbaar verwaarloost

- niet handelt volgens het HNL MacBook protocol
- op enigerlei wijze handelt in strijd met de bepalingen van deze overeenkomst.
6.2 Leerling/ouder zal de MacBook, compleet inclusief toebehoren en in goede staat
verkerend, uiterlijk op 31 juli 2021 inleveren bij School, indien er geen gebruik wordt
gemaakt van de koopoptie. Van deze inname zal een namens School getekend
ontvangstbewijs worden opgemaakt, met vermelding van eventuele geconstateerde
gebreken. Eventuele herstel- of vervangingskosten komen voor rekening van
Leerling/Ouder, behoudens voor zover het betreft normale slijtage. Leerling/Ouder
ontvangt de borgsom, onder verrekening van eventuele herstel- of vervangingskosten en
achterstallige huurtermijnen.
Artikel 7 Koopoptie
7.1 Leerling/Ouder heeft de mogelijkheid om tegen betaling van de in artikel 7.2 genoemde
koopoptie de MacBook aan het einde van de huurperiode in eigendom te verkrijgen.
7.2 De koopprijs aan het einde van de huurperiode bedraagt 75,00, zijnde de omvang van de
borgsom.
7.3 Indien de Leerling/Ouder de MacBook niet op of voor de eerste van de laatste
huurtermijn, 1 juli 2021 inlevert, wordt de Leerling/Ouder geacht gebruik te maken van de
koopoptie. Alsdan zal de borgsom ter kwijting van de koopprijs komen te vervallen en gaat
het eigendom van de MacBook over op de Leerling/Ouder, onverminderd de verplichting om
eventuele achterstallige huurtermijnen of andere kosten uit hoofde van deze overeenkomst
te voldoen. Leerling/Ouder ontvangt hiervan bij het einde van de huurovereenkomst van
School een schriftelijke bevestiging.
Artikel 8 Toepasselijk recht
8.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen in eerste instantie worden
voorgelegd aan de bestuurder van Het Nieuwe Lyceum. Indien het geschil niet opgelost
wordt, zal het geschil worden voorgelegd aan een daartoe bevoegd rechter.
Voor akkoord, ………………………………………………………………………….………………..(dag-maand-jaar)
De Leerling
……………………………………………………………………

………………..…………………………………

(naam leerling)

(handtekening leerling)

De Ouder/verzorger,
……………………………………………………………………

……………………………………………………

(naam Ouder/verzorger)

(handtekening Ouder/verzorger)

De School

…………………………………………………………………..
(naam)

……………………………………………………
(handtekening)

