Schadeformulier iPad
Er is schade geconstateerd aan de iPad van uw kind. Het Hondsrug College hanteert
een voordelige schaderegeling. De voorwaarden van deze schaderegeling zijn terug te
vinden in de download sectie van onze website. Door dit formulier verder in te vullen en te
ondertekenen gaat u akkoord met de kosten reparatie van de iPad volgens de voorwaarden
van de schaderegeling.
In te vullen door Hondsrug College - afdeling ICT
Gegevens

Christelijke
scholengemeenschap voor
voortgezet onderwijs

Leerling nummer
Incident ID
Behandeld door
Datum
							
Acties en kosten
Schade iPad ingenomen*

Bij inlevering van dit ingevulde formulier
Direct ingenomen
Anders…………………………………….

Reparatie kosten**

1e schade, kosten maximaal € 100,2e schade, kosten maximaal € 150,3e schade, kosten maximaal vervangingswaarde iPad
***Accu vervangen minimaal € 65,Diefstal/verlies, vervangingswaarde iPad
Anders…………………………………….

Opmerkingen

*Zodra de iPad is ingenomen, wordt de leerling voorzien van een leen-iPad, dan wel een
vervangende iPad
** Indien de daadwerkelijke reparatiekosten lager uitvallen dan het maximale schadebedrag, zal
dat bedrag in rekening worden gebracht.
*** De kosten voor het vervangen van een accu kan duurder uitvallen door andere defecten, de
kosten zullen in dat geval als de dan geldende schadestaffel behandeld worden.

Let op:
Loop niet door met schade. Wanneer schade niet op tijd gerepareerd wordt kunnen de kosten
hoger uitvallen!
Wanneer dit formulier niet binnen 2 weken bij de afdeling ICT retour komt, gaan wij er vanuit dat
er geen gebruik wordt gemaakt van de schaderegeling. Hiermee vervalt tevens het recht om bij
toekomstige schades gebruik te maken van de voordelige schaderegeling.

Dit formulier wordt enkel in behandeling genomen als het volledig ingevuld is

Het Hondsrug College,

een slimme start voor je toekomst!

Postadres:
Postbus 66
7800 AB Emmen
Bezoekadres:
Emmalaan 25
Emmen
T: (0591) 65 79 79
F: (0591) 61 74 69
E: info@hondsrugcollege.nl
I: www.hondsrugcollege.nl

In te vullen door leerling en/of ouder(s)/verzorger(s)
Algemene gegevens:
Naam Leerling
Leerling nummer
Serienummer iPad (indien bekend)
Toegangscode (i.v.m. testen)
E-Mailadres leerling
E-Mailadres ouder(s)/verzorger(s)
Telefoon ouder(s)/verzorger(s)

Schade gegevens:
Datum ontstaan van de schade
Soort schade

Materiële schade
Diefstal

Aangifte gedaan
(verplicht bij diefstal, aangifte bijsluiten)

ja
nee

Hoe is de schade ontstaan?

Beschrijf de schade zo uitgebreid
mogelijk

Onderteken door ouder(s) en/of verzorger(s) voor akkoord:
Plaats:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Door dit formulier verder in te vullen en te ondertekenen gaat u akkoord met de kosten reparatie
van de iPad volgens de voorwaarden van de schaderegeling.
Dit formulier wordt enkel in behandeling genomen als het volledig ingevuld is

