Gebruikersovereenkomst iPad

Onderstaande gebruikersovereenkomst is van toepassing voor leerlingen van
klas 1 van het Hondsrug College die beginnen in schooljaar 2011 / 2012.
Ouder / verzorger en leerling verklaren akkoord te gaan met de hierna volgende
voorwaarden van de gebruikersovereenkomst iPad dit ter ondersteuning van de opleiding
van de leerling:
Het Hondsrug College verstrekt aan de leerling een iPad ten behoeve van de
opleiding die de leerling volgt.
De iPad is eigendom van het Hondsrug College. Wanneer de opleiding met succes
wordt voltooid wordt de iPad eigendom van de leerling.
Ouder / verzorger is verplicht deel te nemen aan de collectieve verzekering voor de
iPad, aangeboden door AON.
De kosten voor de verzekering en extra garantie zijn €150,- voor een periode van 3
jaar.
Het Hondsrug College rekent €15,- administratiekosten.
Deze overeenkomst bepaalt de nadere gebruikersvoorwaarden waaronder de
leerling de iPad kan gebruiken.

1. Rechten en plichten ouder / verzorger
a)

De ouder / verzorger verklaart de iPad in goede staat te hebben ontvangen en zal
deze niet aan derden ter beschikking stellen, verpanden of op enigerlei andere wijze
vervreemden.

b)

De leerling is verantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden van
de iPad.

c)

Het is de leerling verboden de iPad te gebruiken die in strijd zijn met de
bedrijfsdoeleinden of het aanzien van het Hondsrug College schade (kunnen)
berokkenen, dan wel de grenzen van betamelijkheid en fatsoen overschrijden.
Installatie van illegaal verkregen software en het zogenaamde “jailbreaken” is
nadrukkelijk niet toegestaan. Het Hondsrug College neemt de vrijheid om
gebruiksregels voor gebruik van de iPad binnen de school aan te passen indien zij dit
nodig acht.

2. Diefstal, beschadiging en verzekering
a)

De leerling dient zelf periodiek een backup te verzorgen door de iPad aan te sluiten
op de thuis computer via het programma iTunes (gratis te downloaden van apple.nl).

b)

De leerling dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van
beschadiging, diefstal of verlies van de iPad.

c)

In geval van schade dient de leerling contact op te nemen met de Afdeling ICT om
een schaderapport op te stellen. Vervolgens zal aanspraak op de verzekering
gedaan worden.

d)

In geval van diefstal van de iPad is de leerling verplicht aangifte te doen bij de politie.
Met het aangifte rapport zal de Afdeling ICT aanspraak op de verzekering doen.

e)

De leerling wordt aansprakelijk gesteld voor schade aan de iPad ontstaan door
verwijtbare nalatigheid of onachtzaamheid en zullen de kosten van reparatie of
vervanging in rekening worden gebracht aan de ouders.

f)

Wanneer er aanspraak wordt gemaakt op de verzekering dan wordt voor de
resterende periode een aanvullende verzekeringspremie berekend.

3. Overeenkomst
a)

Indien één van de genoemde gevallen in deze gebruikersovereenkomst zich voordoet, is het
Hondsrug College bevoegd een geschil betreffende de teruggave van de iPad aan
het oordeel van de President van de arrondissementsrechtbank te Assen,
rechtsprekende in kort geding, te onderwerpen.

b)

Het Hondsrug College behoudt zich het recht voor om de overeenkomst aan te
passen indien veranderde omstandigheden dit nodig maakt.

c)

Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de leerling en ouder /
verzorger dat zij gevolgen van deze overeenkomst heeft begrepen en zich daarmee
akkoord verklaart.

Naam ouder / verzorger: ....................................................................................
Datum: ...............................................................................................................
Handtekening: ....................................................................................................

Naam leerling: ....................................................................................................
Datum: ...............................................................................................................
Handtekening: ....................................................................................................

