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 Bruikleenovereenkomst Ipad  

 
De iPads worden in bruikleen aan de leerlingen verstrekt en blijven eigendom van 
MY college 
 
De leerling en ouder(s) / verzorger(s) zijn bekend met de inhoud van de 
bruikleenovereenkomst en verklaren zich hiermee akkoord. 
 
 
Handtekening en naam: 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Leerling       Ouder / verzorger: 
 
Klas: ___________ 
 
Serienummer iPad : _____________________________________________________ 

Artikel 1 Algemene uitgangspunten 
1.1. Waar wordt gesproken over iPad wordt steeds bedoeld de iPad dan wel iPad met 
 toebehoren, inclusief de hierop geïnstalleerde software. 
1.2. De leerling dient de iPad voor elke lesdag op te laden en elke lesdag en elk lesuur bij 

zich te hebben.  
1.3. De gebruiksovereenkomst duurt tot het einde van de schoolloopbaan. 
1.4. De leerling is zich ervan bewust dat de iPad, die hij/zij in bruikleen krijgt van MY 

college, volledig eigendom is en blijft van MY college. Na het behalen van het diploma 
wordt de iPad ingeleverd op school of overgenomen door de leerling tegen betaling 
van € 100,00 

1.5. Het in bruikleen krijgen van de iPad door de leerling van MY college heeft een 
persoonlijk karakter en is op geen enkele wijze aan derden overdraagbaar onder 
algemene of bijzondere titel. 

1.6. Ouder(s) / verzorger(s) dragen 4 jaar € 25,- per jaar bij in de verzekeringskosten van 
de iPad. 

1.7. MY college draagt zorg voor verzekering van de iPad. 
1.8. Bij schade aan, diefstal of verlies van de iPad dragen ouder(s) / verzorger(s) een 

opbouwend eigen risico: 

 1ste keer: € 50,- eigen risico. 

 2e keer: € 100,- eigen risico. 

 3e keer: € 200,- eigen risico. 
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Artikel2 Gebruik (rechten en plichten van de leerling) 
2.1 De leerling is verplicht de nodige zorg te betrachten bij het gebruik, vervoer en de 

opslag van de iPad, zodanig dat het naar behoren functioneren van de iPad 
gewaarborgd blijft. De leerling gebruikt hiervoor in elk geval de door MY college 
geleverde case. 

2.2 De leerling zal maatregelen treffen zodat risico’s voor het beschadigen, in ongerede 
raken of verloren gaan van de iPad bij normaal functioneel gebruik tot een minimum 
beperkt blijven. Dit geldt zowel in als buiten school, thuis en onderweg. 

2.3. De kosten van schade, defect of verlies van de iPad, waarbij is vast komen te staan dat 
deze ontstaan is door opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de leerling, 
komen onder alle omstandigheden voor rekening van de leerling. 

2.4. Privé gebruik is binnen de grenzen van het redelijke toegestaan, maar mag de 
functionaliteit van de iPad ten behoeve van het schoolwerk niet beïnvloeden. 

2.5. Het is, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MY college, aan de 
leerling verboden om de iPad, aan een ander in gebruik af te staan of aan een ander te 
verhuren. 

2.6. Het is de leerling niet toegestaan om zelf of door derden kleine of grote reparatie(s) 
aan de iPad uit te (laten) voeren. 

2.7. De door de school op de iPad aangebrachte eigendoms- c.q. identificatiekenmerken 
mogen niet verwijderd of onleesbaar gemaakt worden. 

2.8. De leerling beveiligt zijn iPad met een pincode. 
2.9. De leerling blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het databeheer op de iPad. 
2.10. Eventueel aan de leerling uitgereikte wachtwoorden en/of pincodes, zijn strikt 

persoonlijk en dient de leerling strikt geheim te houden. 
2.11. Bij schade aan de iPad, dient de leerling dit onmiddellijk aan school te melden. 
2.12. Bij verlies of diefstal van de iPad dient de leerling dit onmiddellijk aan school te melden 

en hiervan binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie. Een kopie van de aangifte dient 
te worden ingeleverd op school. 

Artikel 3 Gebruiksvoorwaarden van de iPad ten behoeve van een 
beschikbaar en betrouwbaar netwerk. 
3.1 Het is de leerling niet toegestaan om instellingen, anders dan binnen de toegelaten 

functionaliteit op de iPad te wijzigen. 
3.2 Het is de leerling niet toegestaan om de op de iPad aangebrachte software hetzij 

geheel hetzij gedeeltelijk, dan wel tijdelijk ofwel permanent onklaar te maken. 
3.3 Het is de leerling niet toegestaan om software zonder geldige licentie op de iPad te 

installeren. Licentiegegevens van te installeren (niet freeware) software, wordt vóór 
installatie aan MY college gemeld. 

3.4 De school kan niet worden aangesproken op het verlies van data als de leerling 
handelingen heeft verricht, die niet toegestaan zijn op grond van de 
gebruiksvoorwaarden in dit artikel, en op de hieruit voortvloeiende, door school, 
uitgevoerde herstelwerkzaamheden. 

Artikel 4 Teruggave van de iPad 
4.1 De ter beschikkingsstelling van de iPad geldt voor de duur van het project doch uiterlijk 

tot einde van de schoolloopbaan. 
4.2 Eventueel ontbrekende of defecte onderdelen zullen aan de leerling in rekening 

worden gebracht. 
4.3 Indien de leerling door MY college wordt geschorst en/of verwijderd, dan dient de 

leerling de iPad direct aan MY college ter beschikking te stellen. 
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Artikel 5 Status gebruikersreglement 
Dit gebruiksreglement is door de directie van MY college goedgekeurd. 

Artikel 6 Sancties 
Bij handelen in strijd met deze regeling, het schoolbelang of de algemeen geldende normen 
en waarden voor het gebruik van de iPad, kunnen afhankelijk van de aard en de ernst van de 
overtreding maatregelen worden getroffen. 

Artikel 7 Slot 
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de directie van MY college 


