HUURKOOPOVEREENKOMST LAPTOP

Csg Bogerman en de ouder/verzorger van de leerling waarvoor deze huurkoopovereenkomst wordt
aangegaan, nemen in aanmerking:

•
•
•
•

dat de ouder/verzorger de leerling heeft ingeschreven bij csg Bogerman, welke inschrijving de
school heeft aanvaard;
dat de toelating van de leerling tot het regulier onderwijs van de school niet afhankelijk is van
de betaling van een ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig;
dat de aanschaf van de laptop – als onderdeel van de overige schoolkosten – onderdeel
uitmaakt van deze ouderbijdrage,
dat het csg Bogerman de ouder/verzorger de mogelijkheid biedt om – met een bijdrage van de
school – een laptop inclusief verzekering via school in huurkoop aan te schaffen en in
termijnen te voldoen;

verklaren door het aangaan van deze huurkoopovereenkomst voor de laptop het onderstaande te zijn
overeengekomen:

Artikel 1: Huurkoop en eigendom

1. csg Bogerman verstrekt in huurkoop aan ouder/verzorger een laptop Acer Travelmate B117
met toebehoren voor de duur van 36 maanden. De periode van de huurkoop vangt aan op 1
september 2018.
2. De ouder/verzorger is voor de laptop inclusief verzekering en bijdrage vanuit de school een
bedrag van € 405,00 verschuldigd. De betaling van deze huurkoopsom vindt plaats op basis
van een factuur in zelf te kiezen termijnen binnen de overeengekomen periode van 36
maanden.
3. Gedurende de periode van huurkoop blijft de laptop eigendom van csg Bogerman. Het
eigendom gaat pas over naar de ouder/verzorger zodra de laatste huurkooptermijn is betaald.
4. Bij de feitelijke levering van de laptop aan de leerling gaat het risico voor schade aan, verlies
of diefstal van de laptop over naar de ouder/verzorger.
5. Waardevermindering, beschadiging of verlies door welke oorzaak dan ook, laat de (financiële)
verplichtingen uit hoofde van deze huurkoopovereenkomst onverlet niettegenstaande
aanspraken uit hoofde van de verzekering.

Artikel 2: Verzekering

1. De ouder/verzorger – die gebruik maakt van de mogelijkheid tot aanschaf van een laptop met
toebehoren middels deze huurkoopovereenkomst – sluit automatisch een verzekering af bij
Smart2Scool.
2. Deze verzekering heeft tot doel om het ongestoord gebruik van de laptop, rekening houdende
met de verzekeringsvoorwaarden, voor een periode van 36 maanden zoveel mogelijk te
garanderen.
3. De rechten en plichten zijn beschreven in de polisvoorwaarden van Smart2Scool
(afsluiten.smart2scool.nl). Door “ondertekening” van deze huurkoopovereenkomst verklaart
ouder/verzorger met de inhoud van deze polisvoorwaarden van Smart2Scool akkoord te gaan.

Artikel 3: Verplichtingen gebruik laptop

1. Het is de leerling niet toegestaan de laptop in bruikleen te geven aan derden, door te verhuren
aan derden of anderszins de macht over de laptop uit handen te geven gedurende de looptijd
van deze overeenkomst.
2. Het is de leerling niet toegestaan reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden aan de laptop
te (doen) verrichten. Storingen en benodigde reparaties aan de laptop dienen gemeld te
worden bij Smart2Scool. Smart2Scool draagt zorg voor onderhoud en reparaties aan de
laptop.
3. De leerling zal als een goede gebruiker voor de laptop zorg dragen, deze doelmatig beveiligen
en slechts gebruiken overeenkomstig de aard en de bestemming van de laptop.
4. De leerling dient zich voor het overige te houden aan de bepalingen uit Document gebruik
laptop en protocol sociale media. Dit document is te vinden op de website van de
school.

Artikel 4: Beëindiging overeenkomst

1. Csg Bogerman is gerechtigd om de huurkoopovereenkomst (in rechte) te ontbinden wanneer
de ouder dan wel de leerling, na waarschuwing dan wel ingebrekestelling, in verzuim is ten
aanzien van de (financiële) verplichtingen uit hoofde van de huurkoopovereenkomst of het
Document gebruik laptop en protocol sociale media.
2. Voor zover de betaalde termijnbedragen de dagwaarde overschrijden en daaruit voordeel
wordt getrokken door csg Bogerman, wordt het aldus verkregen voordeel aan de
ouder/verzorger gerestitueerd.

Artikel 5: Uitschrijving binnen 36 maanden

1. Bij uitschrijving van de leerling – voor wie de laptop is aangeschaft – binnen 36 maanden na
de feitelijke bezitsverschaffing van de laptop met toebehoren, gaat – overeenkomstig artikel 1,
derde lid – de eigendom van rechtswege over naar de ouder/verzorger indien het restant van
de huurkoopsom ineens wordt voldaan. De uitschrijving van de leerling laat onverlet de
aanspraak van de ouder/verzorger op de verzekering tot resterende looptijd van 36 maanden.
2. Bij uitschrijving van de leerling – voor wie de laptop is aangeschaft – binnen 36 maanden na
de feitelijke bezitsverschaffing van de laptop met toebehoren, waarbij de betaling van het
restant van de huurkoopsom achterwege blijft, dient de laptop met toebehoren te worden
ingeleverd bij csg Bogerman. Voor zover de reeds betaalde huurkooptermijnen de dagwaarde
overschrijden en daaruit voordeel wordt getrokken door csg Bogerman, wordt het aldus
verkregen voordeel aan de ouder/verzorger gerestitueerd.

Artikel 6: Slotbepalingen

1. Bij niet nakoming van het in deze overeenkomst bepaalde, behoudt csg Bogerman zich alle
rechtsmiddelen voor ten behoeve van terugvordering van de laptop, dan wel ter verkrijging
van schadevergoeding.
2. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

Door het verrichten van een aanbetaling van 10% van het totaalbedrag vindt de “ondertekening” van
deze overeenkomst plaats en geeft de ouder/verzorger aan akkoord te gaan met deze
huurkoopovereenkomst en kennis te hebben genomen van het Document gebruik laptop en
protocol sociale media.

