Gebruiksovereenkomst iPad 2022-2023
Beste ouder/verzorger, leerkracht en leerling op het Tender College,
Bruikleen - De iPads worden op 2-9-2022 in bruikleen aan de gebruiker verstrekt of zijn al in het
bezit van de gebruiker en blijven eigendom van het Tender College. Na 3 jaar gebruik en betaling is
de iPad met hoes en oplader eigendom van de gebruiker. Pas als de leerling de school verlaat gaat
de iPad uit het beheer van het Tender College.

1.1. De gebruiker dient de iPad altijd alleen te gebruiken in de hoes die bij de iPad is geleverd. U
kunt alleen een nieuwe hoes aanschaffen via school, of hetzelfde exemplaar (mag in een andere
kleur) bestellen via de webshop van Xando of een andere webshop.
1.2. De gebruiker dient de iPad voor elke lesdag op te laden en elke lesdag en elk lesuur bij zich te
hebben tenzij anders vermeld.

0255-727007

1. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN



Vanwege de leesbaarheid wordt in de overeenkomst steeds gesproken over gebruiker. Daar kan
zowel de ouder/verzorger, leerkracht als de leerling mee worden bedoeld.



1.4. De gebruiker is zich ervan bewust dat de iPad, die hij/zij in bruikleen krijgt van het Tender
College, volledig eigendom is van het Tender College. Na 3 jaar gebruik en betaling van €300,- is de
iPad eigendom van de gebruiker.
1.5. De gebruiker dient zich te houden aan de afspraken die worden besproken tijdens de
overdracht van de iPad. Voor docenten gelden andere regels dan leerlingen.
1.6. Bij schade, diefstal, verlies of andere problemen met de iPad wordt als eerste melding gedaan
aan het emailadres: ict@tendercollege.nl. In overleg met de ICT-coördinator wordt er z.s.m., maar
uiterlijk binnen 5 lesdagen, naar een passende oplossing gezocht.
2 GEBRUIK (RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE GEBRUIKER)
2.1. De gebruiker 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.
2.2. De gebruiker 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. Privé gebruik is binnen de grenzen van het redelijke toegestaan, maar mag de functionaliteit
van de iPad ten behoeve van het schoolwerk niet beïnvloeden.
2.4. Het is, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Tender College, aan de
gebruiker verboden om de iPad, aan een ander buiten de thuissituatie in gebruik af te staan of aan
een ander te verhuren.
2.5. Het is de gebruiker niet toegestaan om zelf of door derden kleine of grote reparatie(s) aan de
iPad uit te (laten) voeren tenzij vergoed en uitgevoerd door de eigen verzekering in overleg met de
ICT-Coördinator.

ict@tendercollege.nl

1.3. Deze gebruiksovereenkomst is geldig tot het einde van de schoolloopbaan van de gebruiker.
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2.6. Bij schade aan de iPad, dient de gebruiker dit onmiddellijk aan school te melden. Samen met school bepalen we
noodzaak van repareren. Als school bepaalt dat de iPad gerepareerd moet worden, moet de iPad ingeleverd worden,
persoonlijk bij de ICT-Coördinator, binnen 3 lesdagen. In overleg krijgt de leerling een leen-iPad.
2.7. Bij schade door verkeerd gebruik dient de leerling een eigen risico te betalen. Verkeerd gebruik wordt beoordeeld
door de ICT-Coördinator van het Tender College. Een gebarsten scherm is altijd een teken van verkeerd gebruik van de
iPad. Het eigen risico bedraagt €75,- voor het eerste incident. Het tweede incident voor dezelfde leerling kost €100,en het derde (en volgenden) incident kost €125,- eigen risico.
2.8. Indien reparatie vereist is, stuurt school de iPad ter reparatie. Bij reparatie bepaalt school of er een leen-iPad
beschikbaar is. De iPad is zo snel mogelijk weer op school.
2.9. Bij verlies of diefstal van de iPad dient de gebruiker 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 bij de ICTCoördinator.
2.10. De iPads worden alleen in school beheerd via Zuludesk. Op deze manier kunnen docenten leerlingen vastzetten
in apps en andere restricties toepassen zodat de leerling zo min mogelijk afleiding ervaart.
2.11. Na 3 jaar vervalt de verzekering van de iPad. Het eerste jaar is er de garantie van Apple, het tweede en derde
jaar is er de verzekering van het Tender College. Als er na deze drie jaar een defect is, zijn de kosten van reparatie voor
de gebruiker.
3 BETALING VAN DE IPAD
3.1. De ter beschikkingsstelling van de iPad geldt voor de duur van de schoolcarrière van de gebruiker met een
maximum van 5 jaar. Elk jaar moet er een betaling van €100,- gedaan worden tot maximaal €300,- voor het
thuisgebruik en het persoonlijk karakter van de iPad.
3.2. Eventueel ontbrekende of defecte onderdelen aan oplader of hoes zullen voor kosten van de gebruiker zijn.
3.3. Als de gebruiker door het Tender College wordt geschorst en/of verwijderd, dient hij of zij de iPad direct, maar
uiterlijk binnen 3 werkdagen, aan het Tender College ter beschikking te stellen.

Ter akkoord:
Serienummer iPad (in te vullen door school):
Naam gebruiker:
Klas (indien van toepassing):
Datum:
Handtekening ouder/verzorger

Handtekening gebruiker

Ron Pluimert (directeur)

(indien van toepassing)
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