KOOP OP AFBETALING OVEREENKOMST 2016 – 2017
Stichting Hondsrug College, gevestigd te Emmen, aan de Emmalaan 26 te Emmen, 7822 JB te
Emmen, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr. RH Mulder, College van Bestuur hierna
te noemen verkoper.
en
Naam: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., wettelijk vertegenwoordigd door zijn/haar ouder(s)/verzorger(s), of indien
18 jaar of ouder, hierna te noemen “koper”.
Verklaren dat zij een koopovereenkomst ten behoeve van iPad inclusief toebehoren en beschermhoes, verder te
noemen "iPad", zijn aangegaan. De navolgende voorwaarden zijn op deze overeenkomst van toepassing:


De koper kan voor het volgen van een opleiding aan het Hondsrug College niet buiten het gebruik van een
kwalitatief degelijke iPad.



De verkoper biedt elke deelnemer aan haar opleidingen de mogelijkheid een iPad in gebruik te nemen via
het Hondsrug College.
Deze overeenkomst bepaalt de nadere gebruiksvoorwaarden waaronder koper de iPad kan gebruiken.
Door ondertekening aanvaardt koper alle voorwaarden van deze overeenkomst.




1. Aard en uitvoering
1.1. De koper verklaart, te zullen aanvaarden een iPad en beschermhoes, ter waarde van € 618,95, inclusief BTW.
Na verrekenen van kortingen en Hondsrug College bijdrage voor een totaal verkoopbedrag van € 408,13
inclusief BTW.

2. Duur en betalingsverplichting
2.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor zolang de koper staat ingeschreven bij het Hondsrug College.
2.2. De koper verplicht zich tot betaling van het totale verkoopbedrag, welke in maximaal 3 jaarlijkse termijnen
worden voldaan afhankelijk van de gekozen leerstroom en het leerjaar van de instroom.

Instroom leerjaar 1
Instroom leerjaar 2
Instroom leerjaar 3
Instroom leerjaar 4
Instroom leerjaar 5
Instroom leerjaar 6

VMBO
1x €108,13 + 2x €150,1x €108,13 + 2x €150,1x €108,13 + 1x €300,1x €408,13
n.v.t.
n.v.t.

HAVO
1x €108,13 + 2x €150,1x €108,13 + 2x €150,1x €108,13 + 2x €150,1x €108,13 + 1x €300,1x €408,13
n.v.t.

VWO
1x €108,13 + 2x €150,1x €108,13 + 2x €150,1x €108,13 + 2x €150,1x €108,13 + 2x €150,1x €108,13 + 1x €300,1x €408,13

2.3. Koper machtigt verkoper tot automatische incasso van de termijnen.
2.4. De termijnen wordt afgeschreven van rekeningnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(hier IBAN rekeningnummer invullen)

3. Levering
3.1. De levering van de iPad zal plaatsvinden bij aanvang van het schooljaar en geautomatiseerd worden bevestigd
door een eerste inlog met het school gebruiker account. Echter niet eerder dan de onderhavige
koopovereenkomst in tweevoud ondertekend en geretourneerd is en het totale verkoopbedrag is voldaan of een
machtiging voor automatische incasso is afgegeven.
3.2. Koper zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de iPad nagaan of de iPad en de bijbehorende programmatuur
correct functioneren.
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3.3. Bij niet of onjuist functioneren van de iPad is koper gehouden dit onmiddellijk aan verkoper te melden.

4. Eigendom
4.1. Koper is na betaling van het totale verkoopbedrag en levering van iPad, eigenaar van de iPad.

5. Gebruiksvoorwaarden en verplichtingen.
5.1. Koper gaat akkoord met het koppelen van iPad in Apple D.E.P.
5.2. Koper gaat akkoord met het koppelen van iPad aan het apparaat beheersysteem.
5.3. Koper is verplicht de beheersprofielen, die er voor dienen om de iPad te beheren vanuit de afdeling ICT,
geïnstalleerd te hebben.
5.4. Koper zal altijd een originele Apple oplaadkabel en adapter gebruiker.
5.5. Koper is gehouden de iPad te allen tijde te bewaren en te vervoeren in de Griffin Survivor beschermhoes.
5.6. Koper zal de iPad doelmatig beveiligen door gebruik te maken van een gebruikersnaam en wachtwoord en deze
niet aan derden ter inzage of beschikking geven.

6. Schadeafhandeling
6.1. Tijdens de duur van de (onafgebroken) koopovereenkomst, kan verkoper beroep doen op schadeafhandeling via
verkoper. Bij schade veroorzaakt aan de iPad tijdens de duur van de overeenkomst is het risico altijd voor de
koper.
6.2. Schade, defecten en storingen dienen altijd door de ICT Afdeling te worden afgehandeld. Deze is
verantwoordelijk voor de afhandeling hiervan.
6.3. Bij een 1e schade geldt een maximaal schadebedrag van € 100,-.
Bij een 2e schade geldt een maximaal schadebedrag van € 150,
Bij een 3e schade geldt een maximaal schadebedrag van de vervangingswaarde.
6.4. Onder schade valt specifiek; glasschade, vocht-/stofschade, verbuigingen-/deuken aan het frame, zichtbare
schade aan connectoren.
6.5. Schade of defect aan adapter, kabel en beschermhoes vallen buiten de schade-/garantie afhandeling door
verkoper. Koper is verantwoordelijk voor afhandeling hiervan.
6.6. Verkoper zal bij het ontstaan van schade en/of verlies koper zo spoedig mogelijk een vervangende werkende
iPad ter beschikking stellen, dit ter bevordering van de voortgang van het onderwijs.
6.7. Schade aan de iPad, die het gevolg is van onzorgvuldig gebruik, o.a. het vervoeren en gebruik van de iPad
zonder bescherming van bijgeleverde beschermhoes of het onbeheerd laten van de iPad, kan (volledig) voor
rekening van koper worden gebracht. Dit ter beoordeling door de verkoper.
6.8. In geval van diefstal of verlies van de iPad worden de vervangingskosten van de iPad voor rekening van koper
gebracht.
6.9. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is koper daarnaast gehouden zo spoedig mogelijk van de diefstal bij
de politie aangifte te doen. Niet nakomen van deze plicht leidt voor de koper tot volledige schadeplicht ten
opzichte van de verkoper.
6.10.
In geval van schade veroorzaakt door derden is koper gehouden de verkoper hiervan onmiddellijk op de
hoogte te stellen.
6.11.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is koper daarnaast gehouden verkoper te informeren omtrent
de identiteit van deze derde. Niet nakomen van deze plicht leidt voor de koper tot volledige schadeplicht ten
opzichte van de verkoper.
6.12.
Schade aan een iPad ouder dan 3 jaar geldt geen maximaal schade bedrag.
6.13.
Schade naar aanleiding van schadeherstelwerkzaamheden door derde geldt geen maximaal schade
bedrag.

7. Bijzondere bepaling
7.1. Bij niet nakoming van het in deze overeenkomst bepaalde behoudt verkoper zich alle rechtsmiddelen voor ten
behoeve van terugvordering van de iPad, dan wel ter verkrijging van schadevergoeding.
Voorts:
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Is het de koper verboden de iPad te gebruiken in strijd zijn met de doeleinden van verkoper of die het aanzien
van verkoper schade kan berokkenen, dan wel de grenzen van betamelijkheid en fatsoen overschrijden.
Installatie van illegaal verkregen software en het zogenaamde “jailbreaken” is nadrukkelijk verboden. Koper heeft
kennisgenomen van de huisregels van verkoper betreffende het Reglement elektronische hulpmiddelen en
sociale media. De verkoper neemt de vrijheid om gebruiksregels voor gebruik van de iPad binnen de school aan
te passen indien zij dit nodig acht.
Het is koper geboden op eerste verzoek van verkoper de iPad te (laten) controleren op het gebruik van
toegestane software e.d.

8. Beëindiging overeenkomst
8.1. De overeenkomst wordt automatisch beëindigd bij het uitschrijven van koper bij het Hondsrug College.
8.2. Bij beëindigen overeenkomst verplicht de koper zich tot directe betaling van niet voldane termijnen genoemd in
artikel 2.2.
8.3. Bij het beëindigen van de overeenkomst binnen 1 jaar na levering van iPad, verplicht koper zich tot terugbetaling
van € 90,- Hondsrug College bijdrage.

9. Toepasselijk recht
9.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter.

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud.
Verkoper
Naam:
Plaats:
Datum:

RH. Mulder
Emmen
.......................

Handtekening:
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Koper/wettelijke vertegenwoordiger
Naam:
Plaats:
Datum:

.......................
.......................
.......................

Handtekening:

Naam leerling:

.......................

Klas:

.......................
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