Bruikleenovereenkomst
SKO West-Friesland, gevestigd te Wognum en vertegenwoordigd door de
directeur ………………………………………………………………………. (naam)
van de ………………………………………………………………………….. (naam school),
en
dhr / mevr. ……………………………………………………………………… (naam),
ouders van ……………………………………………………………………… (naam)
verklaren hierbij te zijn overeenkomen:
Overwegende
● Dat de ouders van de leerling een Chromebook ……………………………. (merk)
met serienummer (S/N) …………………………………………………………
(zie achterzijde) voor thuisgebruik in bruikleen hebben.
● Dat de ouders en leerling niet gerechtigd zijn de apparatuur en de bijbehorende
accessoires in (bruik)leen te geven aan andere personen.
Artikel 1
● De apparatuur en bijbehorende accessoires zijn en blijven eigendom van SKO
West- Friesland.
Artikel 2
● De ouders en leerling gebruiken het apparaat (en bijbehorende accessoires) zoals
aangegeven is door de school.
● De ouders en leerling dragen zorg voor het in goede staat houden van de
apparatuur (en bijbehorende accessoires). Het is niet toegestaan de
systeemconfiguratie op de Chromebook zelf aan te passen.
● Installatie van programma’s en onderdelen van programma’s op het Chromebook
kan alléén door de afdeling ICT van SKO West-Friesland gebeuren.
● Bij voorkomende technische mankementen leveren ouders het apparaat z.s.m.
ter reparatie in bij de directie van de school.
Artikel 3
● Beschadiging c.q. verlies of diefstal van de apparatuur komt in principe voor
rekening van de ouders.
● Ouders / leerling plaatst het Chromebook, wanneer deze niet wordt gebruikt, in
een afgesloten kast.
● Bij verlies of diefstal van de apparatuur (en/of bijbehorende accessoires) melden
de ouders dit z.s.m. bij de directie van de school. Ouders verlenen in dat geval

alle gewenste medewerking bij de benodigde procedures en zorgt i.o. voor
aangifte van diefstal bij de politie.
Artikel 4
● Deze overeenkomst eindigt indien ouders / leerling zich, naar oordeel van de
school, niet aan de overeenkomst houden.
● Aan het einde van de bruikleen termijn leveren ouders, op eerste aanwijzing van
de directeur van de school, de apparatuur en bijbehorende accessoires in bij de
directie. De directie tekent hiervoor op dit document. Een kopie wordt aan de
ouders verstrekt.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt,

Namens de school,

Ouder(s),

Naam: ……………………………….. (directeur)

Naam:............................

dd.: …………………………………..

dd.: ………………………………...

De ouders ontvangen deze bruikleenovereenkomst van de directeur van de school bij
ontvangst Chromebook. Directie en ouders tekenen de overeenkomst. Ook het
serienummer (S/N) wordt ingevuld.
Een kopie van het ingevulde en getekende exemplaar wordt gearchiveerd door de
directeur van de school.

