220204 GEBRUIKSOVEREENKOMST leerlingen basisschool

Gebruiksovereenkomst laptop leerlingen
Betrokken leerling
Naam:

…………………………………………………………………….

School:

vbs de Vlinder

Klas:

…………………………………………………………………….

Laptop type:

Lenovo Thinkpad L14

Serienummer:

…………………………………………………………………….

(Invullen)

(Exemplaar leerling)

(Invullen)

(Invullen, zie onderkant van het toestel )

Ik ondergetekende,
………………………………………………………………………………………………….
[naam & voornaam van de verantwoordelijke, ouder of voogd]















verbind mij ertoe dat de leerling het hierboven vermelde materiaal met zorg behandelt en het materiaal terugbezorgt in dezelfde
staat als waarin het materiaal zich bevond toen het ter beschikking werd gesteld;
bevestig de ontvangst van het materiaal (dat eigendom van de school is en blijft);
verbind me ertoe om het informaticamateriaal niet te verhuren, noch uit te lenen, noch op enige wijze afstand te doen,
zelfs niet tijdelijk, van het bezit van dat materiaal. Het is niet toegelaten het toestel mee te nemen op reis of naar het buitenland
(enkel België en Nederland toegestaan);
verbindt me ertoe het in bruikleen gegeven goed zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. Hij/zij dient de nodige maatregelen te
nemen om het materiaal te beveiligen bij vervoer, tegen normale weersomstandigheden, brand, verlies en diefstal;
verbind me ertoe om aan de school te laten weten als de computer beschadigd is of niet meer goed werkt;
verbind me ertoe om, in geval van diefstal en verlies, een kopie van de aangifte bij de politiediensten over te maken aan de directie
van mijn schoolvestiging. Bij verlies of diefstal zal de uitlener een schadevergoeding kunnen aanrekenen. Het bedrag van deze
schadevergoeding zal afhangen van de staat en de leeftijd van het in bruikleen gegeven goed en is maximaal de aankoopwaarde van
het in bruikleen gegeven goed;
Het toestel heeft een standaardgarantie (3 jaar) via de firma SignPost. Voor andere schade dan schade ten gevolge van normale
slijtage en normaal gebruik, kunnen de kosten voor herstel aangerekend worden aan de gebruiker(bedrag afhankelijk van de
schade). Maximale kost is 125 euro (de rest is gedekt door de verzekering van de school);
verbind mij ertoe om het materiaal integraal terug te bezorgen aan de basisschool in geval van definitief vertrek;
in het uitzonderlijke geval dat de leerling admin rechten krijgt op de ter beschikking gestelde laptop, gelieve om de volgende
bijzondere verplichtingen in acht te nemen:
o
om enkel betrouwbare softwareprogramma's die zijn goedgekeurd door de basisschool te installeren;
o
om de ingevoerde veiligheidsmaatregelen na te leven en geen instellingen te veranderen;
o
om geen fysieke wijziging aan te brengen aan het geleende materiaal;
o
om het auteursrecht en de andere intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren met betrekking tot de
softwareprogramma's waarvan de installatie en het gebruik worden beoogd;
o
om de school onmiddellijk in kennis te stellen van elke vermoedelijke schending van de veiligheidsregels of in dit
document opgenomen regels;
bij eventuele herinstallatie kan de school niet garanderen dat persoonlijke gegevens/software gerecupereerd kunnen worden.
Sla je gegevens dus zo veel mogelijk in de cloud op;

Aldus opgemaakt in tweevoud te …………………………………………., op………………………………………………../2022.
Handtekeningen:
° Handtekening ouder/verzorger/voogd

13/05/2022

° Handtekening directie
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