
Gebruikersovereenkomst apparatuur Dynamiek  
 

 

 
   

 

 
Basisschool de Brink in deze vertegenwoordigd door Germy van de 

Ven, Directrice, hierna te noemen gebruikgever: Neeltje Sturme (ICT’er) 

en leerling/ouder hierna te noemen gebruiknemer:  

____________________________________________________ 
verklaren dat zij een gebruikersovereenkomst ict device (Apparatuur, PC, laptop, Chromebook)verder te noemen 
“apparatuur” zijn aangegaan. De navolgende voorwaarden zijn op deze overeenkomst van toepassing:  
  
1. Algemene bepalingen  
  

1. Gebruikgever verstrekt aan gebruiknemer de apparatuur ten behoeve van de uitoefening van de taken en 
opdrachten gesteld door scholen van Dynamiek.  

2. De apparatuur is eigendom van gebruikgever en wordt in bruikleen gegeven aan gebruiknemer.  
3. Deze overeenkomst bepaalt de nadere gebruiksvoorwaarden waaronder gebruiknemer de apparatuur kan 

gebruiken.  
4. Voor het gebruik van de apparatuur wordt een borg gevraagd. De borg van € 50,- wordt eenmalig in 

rekening gebracht bij het ingaan van de overeenkomst. Na ontbinding van de overeenkomst en het 

inleveren van de apparatuur vindt er restitutie van de borg plaats. NB: borg vervalt tijdelijk i.v.m. ‘leren 

op afstand’ richtlijnen regering tot einde van deze periode, voorlopig 7 april. 
5. Door ondertekening aanvaardt gebruiknemer alle voorwaarden van deze overeenkomst.  

  
2. Rechten en plichten gebruiknemer  
  

1. Gebruiknemer krijgt de apparatuur in bruikleen van gebruikgever in het kader en voor de duur van het 
project.  

2. Gebruiknemer verklaart de apparatuur in goede staat te hebben ontvangen en zal deze niet aan derden ter 
beschikking stellen, verpanden of op enigerlei andere wijze vervreemden.  

3. Gebruiknemer is verantwoordelijke voor het in goede en representatieve staat houden van de apparatuur.  
4. Het is gebruiknemer verboden de apparatuur te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de 

schooldoelstellingen of het aanzien van de gebruikgever schade (kunnen) berokkenen, dan wel de grenzen 
van betamelijkheid en fatsoen overschrijden of het imago van gebruikgever kunnen schaden.  

5. Gebruiknemer verplicht zich om de schade voor de school die het gevolg is van zijn/haar onzorgvuldig 

gebruik en/of handelen zoals aangegeven is te vergoeden.    

  
3. Diefstal en beschadiging  
  

1. Gebruiknemer dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of 
verlies van de apparatuur.  

2. Gebruiknemer kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de apparatuur ontstaan door verwijtbare 
nalatigheid, onachtzaamheid of ondeskundig gebruik.  

  
4. Termijn van gebruik  
  
Gebruiknemer dient de apparatuur binnen de onder 1 en 2 gestelde bruikleentermijn dan wel bij het verlaten van 
school op eerste verzoek in volledige staat te retourneren dan wel in andere gevallen op eerste verzoek van de 

directeur van de school op grond van de door de directeur aangegeven redenen. Bij verzuim hiertoe, 
verbindt gebruiknemer zich tot betaling van de rest(boek)waarde van de apparatuur aan gebruikgever.  
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart gebruiknemer dat hij gevolgende van deze overeenkomst 
heeft begrepen en zich daarmee akkoord verklaart.  

 
5. Apparatuur: Chromebook, laptop, pc, of IPad:  
 

Het is een: Chromebook  Serienummer: ……   Dynamiek nr.:…… 
 
Aldus verklaard, opgemaakt in tweevoud en ondertekend te Horst,  d.d.  ......................... (Maand/Jaar)  
 
  

Gebruikgever: Neeltje Sturme                                                 Gebruiknemer: ______________ 

  
   
...........................................                                                .......................................................  


