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Toelichting Bruikleenovereenkomst Chromebook 
 
Onderstaande toelichting is van toepassing voor leerlingen van RSG Wolfsbos die een Chromebook, 
hierna aan te duiden als ‘het apparaat’, in bruikleen hebben ontvangen.  
 
1. Algemeen 
 

 Het apparaat is eigendom van RSG Wolfsbos 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 schoolboeken en Chromebook 20xx-20xx 
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 goede 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 goede en representatieve staat houden van het 
apparaat. Ter voorkoming van beschadiging zal de leerling een beschermhoes (11.6 inch 
sleeve CASE Logic LAPS111) aanschaffen. Ten alle tijden dient de beschermhoes gebruikt te 
worden (zowel op school als van en naar huis). Neem jouw beschermhoes dus mee op de dag 
dat de Chromebook uitgedeeld wordt. 

 
c. De sleeve die je zelf aanschaft is bedoeld als beschermhoes! Het is geen opbergtas. Maak je 

geen gebruik van een eigen beschermhoes dan zullen we binnen 2 weken een beschermhoes 
uitdelen en de kosten (€20) in rekening brengen bij de ouders. 
 

d. Een muis is niet nodig omdat de Chromebook een touchscreen heeft. 
 

e. Zorg ervoor dat je een setje oordoppels hebt bij het afspelen van digitaal lesmateriaal. 
 

f. De Chromebook neem je (elke dag) mee naar school met een volledig opgeladen accu. De 
accu van de Chromebook kan makkelijk een schooldag mee. De oplader laat je dan ook 
gewoon thuis.  
 

g. De leerling verklaart dat het apparaat wordt ingezet voor onderwijsdoeleinden en dat het 
privé gebruik tot een minimum wordt beperkt. Apparaat is bedoeld voor 
onderwijsdoeleinden en ter ondersteuning van huiswerk opdrachten.  

 
h. Het is de leerling verboden het apparaat te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met 

de onderwijsdoelstellingen of het aanzien van RSG Wolfsbos schade (kunnen) berokkenen, 
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dan wel de grenzen van betamelijkheid en fatsoen overschrijden. Installatie van illegaal 
verkregen software en oneigenlijk gebruik van het apparaat is uitdrukkelijk niet toegestaan.  

 
i. De leerling is ervan op de hoogte dat het gebruik voor onderwijsdoeleinden van het apparaat 

door RSG Wolfsbos gecontroleerd kan worden. Door ondertekening van deze overeenkomst 
stemmen de ouder(s)/verzorger(s) en leerling in met deze controle.  

 
j. De leerling verklaart zich bereid actief mee te doen aan het invullen van (digitale) 

vragenlijsten ten behoeve van de gebruiksoptimalisering van het apparaat in het onderwijs.  
 

k. Ondergetekenden verklaren zich akkoord dat, indien gehandeld in strijd met de bepalingen 
van deze bruikleenovereenkomst, een bedrag ter grootte van de correctienota’s, zal worden 
verhaald op de ouder(s)/verzorger(s). 

 
 
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 of haar mentor te melden. 
 

c. De leerling kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het apparaat ontstaan door 
verwijtbare nalatigheid of onachtzaamheid. 

  
d. Voor onbedoelde schade, of schade die niet onder de garantie valt heeft de school een 

schadeverzekering afgesloten. Hier geldt wel een restrictie dat bijvoorbeeld het vervangen 
van een defecte scherm 1x per jaar plaatsvindt. Als blijkt dat er nalatigheid van de leerling 
wordt geconstateerd kan de school overwegen om de schade te verhalen op de 
ouders/verzorgers. 

 
4. Termijn van gebruik 

 
a. De leerling krijgt de Chromebook te leen tot aan het einde van zijn schoolloopbaan bij RSG 

Wolfsbos, dan wel bij het verlaten van de school. 
  
b. Inlevering van het apparaat geschiedt, op eerste verzoek in volledige staat (apparaat en 

accessoires) te retourneren. Bij verzuim hiertoe, verbinden de ouders/verzorgers zich tot 
betaling van de rest(boek)waarde van het apparaat aan RSG Wolfsbos.  

 
c. Indien één van de genoemde gevallen in deze gebruikersovereenkomst zich voordoet, is 

RSG Wolfsbos bevoegd een geschil betreffende het apparaat aan het oordeel van de 

rechtbank te onderwerpen.   
 


