Snappet IPad
Gebruikersovereenkomst

Obs De Vliegerdt, in deze vertegenwoordigd door dhr. G. Heijden (directeur), hierna te
noemen ‘gebruikgever’
en
Naam ouder:
Naam leerling:
hierna te noemen ‘gebruiknemer’
verklaren dat zij een gebruikersovereenkomst IPad zijn aangegaan. De navolgende
voorwaarden zijn op deze gebruikersovereenkomst van toepassing.
1. Algemene bepalingen
a) Gebruikgever verstrekt aan gebruiknemer de IPad ten behoeve van
uitoefening en verwerking van onderwijsactiviteiten;
b) De IPad is eigendom van gebruikgever en wordt in bruikleen gegeven aan
gebruiknemer;
c) Deze gebruikersovereenkomst bepaalt de nadere gebruiksvoorwaarden waaronder
gebruiknemer de IPad kan gebruiken;
d) Door ondertekening aanvaardt gebruiknemer alle voorwaarden van deze
overeenkomst.
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2. Rechten en plichten gebruiknemer
a) Gebruiknemer krijgt de IPad in bruikleen van gebruikgever in het kader van het werken
met Snappet;
b) Gebruiknemer verklaart de IPad in goede staat te hebben ontvangen en zal deze niet
aan derden ter beschikking stellen, te verpanden of op enigerlei andere wijze
vervreemden;
c) Gebruiknemer is de verantwoordelijke voor het in goede en representatieve staat
houden van de IPad;
d) Het is gebruiknemer verboden de IPad te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn
met de schooldoelstellingen of het aanzien van de gebruikgever schade (kunnen)
berokkenen, dan wel de grenzen van betamelijkheid en fatsoen overschrijden of het
imago van gebruikgever kunnen schaden;
e) Gebruiknemer verplicht zich om de schade voor de school die het gevolg is van zijn/
haar onzorgvuldig gebruik en/ of handelen zoals aangegeven is bij 2d, te vergoeden.
3. Diefstal en beschadiging
a) Gebruiknemer dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van
beschadiging, diefstal of verlies van de IPad. Dit houdt onder andere in dat de IPad
altijd zal worden vervoerd in een stevige tas die afgesloten kan worden en dat de
bijgeleverde hoes altijd gebruikt zal worden;
b) Gebruiknemer kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de IPad ontstaan
door verwijtbare nalatigheid, onachtzaamheid of ondeskundig gebruik. Dit houdt onder
andere in, dat ouders/verzorgers aansprakelijk zullen worden gesteld bij diefstal of
kwijtraken van de IPad.
4. Termijn van gebruik
a) Gebruiknemer dient de IPad binnen de onder 1 en 2a gestelde bruikleentermijn, dan
wel bij het verlaten van school op eerste verzoek in volledige staat te retourneren,
dan wel in andere gevallen op eerste verzoek van de directie van de school op
grond van de door de directie aangegeven redenen. Bij verzuim hiertoe, verbindt
gebruiknemer zich tot betaling van de restwaarde van de IPad gerekend vanaf
datum dagtekening aan gebruikgever;
b) Door ondertekening van deze gebruikersovereenkomst verklaart gebruiknemer dat hij
de gevolgen van deze overeenkomst heeft begrepen hiermee akkoord gaat.

Deze gebruikersovereenkomst is opgemaakt in tweevoud en ondertekend te Abbenbroek op:
17-03-2020

Gebruikgever:

Gebruiknemer

G. Heijden
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Gebruiksregels en -afspraken Gynzy iPad voor leerlingen
•
•
•
•
•
•
•

De IPad zit altijd in het speciaal hoesje en wordt hier nooit uitgehaald;
De IPad wordt netjes gehouden en niet beplakt of beschreven;
De IPad mag alleen in een stevige tas mee naar huis;
Je hebt elke dag de IPad bij je;
Je zorgt dat de IPad thuis wordt opgeladen;
Alleen in overleg met je leerkracht mag de IPad op school blijven;
Thuis gelden de huisregels en afspraken voor wat betreft werken en spelen op de IPad.

Ik heb de regels gelezen, begrepen en beloof dat ik goed voor de IPad zal zorgen.
Datum: 17-03-2020

Naam leerling:

Groep leerling:

Handtekening:

Gebruikersovereenkomst Snappet IPad
obs De Vliegerdt – 2020

