
 

 

Gebruikersovereenkomst 
Brugklas 

Bij ontvangst van het Chromebook ingevuld 

en ondertekend inleveren volgens rooster bij 

de coach.  

 

De ondergetekenden: 

1. Het Stanislascollege Pijnacker, onderdeel van Lucas Onderwijs, gevestigd te Pijnacker, ten deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de rector van het Stanislascollege Pijnacker, verder te noemen 

de ‘school’; 

2. De ouders/verzorgers als de rechtsgeldig vertegenwoordiger van de leerling, tezamen verder te 

noemen de ‘gebruiker’. 

Artikel 1 Overeenkomst 

1. De school geeft het Chromebook gedurende 48 maanden in bruikleen aan de leerling met ingang van 

het schooljaar 2022/2023. 

2. De levering zal voor rekening van de school geschieden door Smart2School oftewel Buyitdirect te 

Hoofddorp via de school. 

3. Deze gebruikersovereenkomst betreffende het Chromebook komt tot stand door akkoord te gaan 

met deze overeenkomst. 

Artikel 2 Duur 

1. Na 48 maanden (augustus 2026) eindigt deze overeenkomst en mag de gebruiker het Chromebook 

samen met originele kabel en adapter houden. Tot augustus 2026 is het Chromebook eigendom van 

de school. 

2. Bij het verlaten van de school, voor het einde van de overeenkomst (augustus 2026), dient het 

Chromebook te worden ingeleverd op school tezamen met originele kabel en adapter. 

Artikel 3 Kosten 

1. De school schaft het Chromebook aan en zorgt dat het Chromebook aangemeld is in de Google for 

education omgeving.  

2. Gedurende de looptijd van de overeenkomst neemt de gebruiker de verantwoordelijkheid ervoor te 

zorgen dat het Chromebook in een goed werkende staat blijft en is verplicht kosten van reparatie te 

dragen. Hier staat meer over in Artikel 5 Schade, diefstal of verlies. 

Artikel 4 In ontvangst name en gebruik van het chromebook 

1. Het Chromebook wordt gecontroleerd bij levering door de school. 

2. De gebruiker en de leerling controleren het Chromebook op de dag van uitgifte in de klas en thuis.  

3. De gebruiker en de leerling zijn verplicht om goed voor het Chromebook te zorgen en het alleen te 

gebruiken conform de Chromebookregels.  



 

4. Met het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart de gebruiker deze overeenkomst te hebben 

gelezen en zich hier aan te houden en er op toe te zien dat de leerling zich ook houdt aan deze 

overeenkomst. 

Artikel 5 Schade, diefstal of verlies 

1. Als er reparaties uitgevoerd dienen te worden aan het Chromebook, maakt de gebruiker gebruik van 

de voorgestelde verzekering of treft een eigen regeling. 

2. De gebruiker treft maatregelen, zodat risico’s voor het beschadigen of verloren gaan van het 

Chromebook bij normaal functioneel gebruik tot een minimum beperkt blijven. Dit geldt zowel 

binnen als buiten de school, thuis en onderweg. 

3. Bij schade biedt de gebruiker het Chromebook aan ter reparatie hierbij zijn de kosten voor de 

gebruiker. Indien het Chromebook ter reparatie aangeboden wordt bij Roboweb of 

Smart2School/Buyitdirect dan is er, indien voorradig, een bruikleen Chromebook beschikbaar, in 

overige gevallen niet. 

4. Als het Chromebook door diefstal, verlies of zeer ernstige schade in zijn geheel vervangen moet 

worden, dan wordt het vervangende Chromebook door school geleverd. De restwaarde van het 

beschadigde/verloren Chromebook wordt door de gebruiker vergoed aan de school.  

Artikel 6 Gebruik (rechten en plichten van de gebruiker) ICT 

1. De gebruiker en de leerling zijn verplicht de nodige zorg te betrachten bij het gebruik, vervoer en de 

opslag van het Chromebook, zodanig dat het naar behoren functioneren van het Chromebook 

gewaarborgd blijft. 

2. Het Chromebook gaat met de leerling mee naar huis na schooltijd en zal de volgende dag weer 

opgeladen mee naar school worden genomen. 

3. Privé gebruik is binnen de grenzen van het redelijke toegestaan, maar mag de functionaliteit van het 

Chromebook ten behoeve van het schoolwerk niet beïnvloeden. 

4. Eventueel aan de gebruiker en/of leerling uitgereikte wachtwoorden en/of pincodes, zijn strikt 

persoonlijk en dient de gebruiker en leerling strikt geheim te houden. 

5. De gebruiker en de leerling dient het protocol Social media te volgen. 

6. De gebruiker en de leerling zijn verplicht om goed voor het Chromebook te zorgen en het alleen te 

gebruiken conform de Chromebookregels. 
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