Gebruikersovereenkomst iPad voor studenten
Tussen de ondergetekende partijen:
SO SQ vzw – ref. Hast Verpleegkunde HBO5, Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt,
vertegenwoordigd door de financieel directeur, ********** , hierna te noemen “uitlener”
en
Naam Voornaam hierna te noemen “gebruiker van de iPad”
Klas
Huurder hierna te noemen “ontlener”
Straat
Postcode Gemeente
GSM
E-mail
wordt overeengekomen wat volgt.
I.
Voorwerp
De school voorziet een iPad in bruikleen met toebehoren die voldoet aan de basisvoorwaarden.
De bovenstaande ontlener verklaart de geleende iPad met als serienummer ********** en als
intern nummer ********** in goede staat in ontvangst genomen te hebben.
II.
Aanvraag
Na ontvangst van de iPad dient u na te gaan of de iPad en de bijbehorende standaard
programmatuur correct functioneert. Bij niet of onjuist functioneren van de iPad is de leerling
gehouden dit onmiddellijk aan het ICT-team via Smartschool te melden.
III.
Duur
De duur van de overeenkomst is 1 jaar met ingang van 1 september. Deze overeenkomst wordt
automatisch met dezelfde duur verlengd tenzij er een opzeg gebeurt voor 1 juli.
IV.
Beëindiging
De overeenkomst wordt automatisch beëindigd bij uitschrijving. De iPad dient een week na
uitschrijving binnengebracht te worden aan de onthaalbalie.
iPad en toebehoren moeten grondig gereinigd worden.
Indien de iPad niet ingeleverd wordt binnen bovenvermelde termijn. Zie art. VI. Inleveren en
beschadigingen.
V.
Prijs
U betaalt per semester de verzekeringskost en per schooljaar de licentiekost van de apps. Deze
bedragen zijn terug te vinden in de kostenraming en de facturatie zal gebeuren via de
schoolrekening.
U kan ook gebruik maken van de iPad in de vakantieperiodes. Dit enkel op voorwaarde dat de
gebruiker ook volgend schooljaar ingeschreven blijft in een richting binnen het iPadproject.
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VI.
Inleveren en beschadigingen
Als de gebruikersovereenkomst niet meer verlengd wordt is de iPad in de volgende staat:
• de iPad en toebehoren zijn compleet, origineel en in werkende staat, inclusief originele
accessoires (de lader en kabel);
• de behuizing heeft kleine krasjes. De behuizing heeft geen deuken en/of barsten;
• het beeldscherm is onbeschadigd;
• het beeldscherm geeft helder beeld en heeft geen vlekken.
Bij schade of verlies wordt de restwaarde gefactureerd.
Bij het niet inleveren van de iPad en/of toebehoren wordt bovenop de schadeclaim ook een boete
van 50 EUR aangerekend.
VII.
Gebruiksvoorwaarden
• De gebruiker aanvaardt het gebruik van de iPad voor schooldoeleinden. De iPad is voor de
leerling een leermiddel om deel te nemen aan de lessen, de agenda in te vullen, zijn taken
voor te bereiden en te studeren. De iPad maakt deel uit van het leermateriaal en gaat dus elke
dag mee naar school.
• Wie de schoolinfrastructuur gebruikt, kent en aanvaardt het ICT-protocol. Dit dient strikt
nageleefd te worden. Alle afspraken voor de iPad zijn terug te vinden in het schoolreglement
en het ICT-protocol.
• De iPad is voorzien van een hoogwaardig kwalitatief beschermhoes dat de iPad val- en
krasbestendig maakt, hierdoor is het risico op schade bij “normaal” gebruik tot een minimum
herleid. De iPad moet daarom altijd beschermd worden door de bijgeleverde hoes. Een eigen
beschermhoes is niet toegelaten.
• De school heeft het recht om deze overeenkomst voortijdig te beëindigen, bv. wanneer de
leerling de iPad met opzet onzorgvuldig en roekeloos behandelt.
De iPad wordt enkel meegegeven indien de gebruikersovereenkomst ondertekend is door
de ontlener.
Opgemaakt te Hasselt op: Datum
Gelezen en goedgekeurd.
In tweevoud opgesteld.
Handtekening ontlener

Handtekening uitlener
SO SQ vzw – ref. Hast Verpleegkunde HBO5

Bezorg dit document ondertekend terug aan de onthaalbalie.
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