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Gebruikersvoorwaarden
chromebook

Onderstaande gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van een

chromebook door leerlingen van het Vechtdal College in de onderwijslessituatie.

Daar waar in deze gebruikersvoorwaarden “ouder(s)” staat vermeld, wordt -indien van

toepassing- ook “wettelijke vertegenwoordiger(s)” bedoeld.

Artikel 1 Algemeen

1. Uitsluitend:

- de door de ouder(s) op voorschrift van het Vechtdal College ten behoeve van

de leerling (middels gespreide betaling) aangeschafte chromebook;

- de door het Vechtdal College in bruikleen aan de leerling gegeven

chromebook;

mag door de leerling in de onderwijslessituatie worden gebruikt.

2. Het gebruik van de chromebook dient om het rendement van het onderwijs te

verhogen en om meer maatwerk te kunnen bieden.

Artikel 2 Tegemoetkoming

De tegemoetkoming van het Vechtdal College voor de door de ouder(s) ten behoeve van

de leerling (middels gespreide betaling) aangeschafte chromebook bedraagt € 225,00,

welk bedrag in drie gelijke delen ad € 75,00 gedurende drie jaar door het Vechtdal

College in mindering gebracht zal worden op de door de ouder(s) jaarlijks te betalen

schoolkostennota.

Artikel 3 Eigendom

1. De door de ouder(s) op voorschrift van het Vechtdal College ten behoeve van de

leerling (middels gespreide betaling) aangeschafte chromebook is eigendom van

de ouder(s).

2. De door het Vechtdal College in bruikleen aan de leerling gegeven chromebook is

eigendom van het Vechtdal College.

Artikel 4 Gebruik

1. Op het gebruik van de chromebook door de leerling in de onderwijslessituatie zijn

de Schoolregels en in het bijzonder de ICT Gedragscode Leerlingen alsmede het

Social Media Protocol van het Vechtdal College van overeenkomstige toepassing.

De Schoolregels zijn bij aanvang van het schooljaar verstrekt aan de leerling en

zijn te raadplegen op de website van het Vechtdal College.
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2. Alle chromebooks zijn voorafgaand aan de ingebruikname door de leerlingen door

het Vechtdal College voorzien van de voor het gebruik in de onderwijslessituatie

benodigde configuratie, software en beveiliging.

3. Teneinde de continuering van het gebruik van de chromebook in de

onderwijslessituatie te waarborgen, is het de leerling zonder uitdrukkelijke

toestemming van het Vechtdal College niet toegestaan toevoegingen aan danwel

wijzigingen in de configuratie van de chromebook danwel aan de (voor-)geïn-

stalleerde software en/of beveiliging aan te brengen.

4. Installatie van illegaal verkregen software op de chromebook alsmede het

verrichten van aanpassingen aan het besturingssysteem van de chromebook is

uitdrukkelijk niet toegestaan.

5. Indien het Vechtdal College voor een zo optimaal mogelijk gebruik van de

chromebook in de onderwijslessituatie (een) aanpassing(en) in de configuratie

van de chromebook danwel aan de (voor-)geïnstalleerde software en/of

beveiliging noodzakelijk acht en dit niet op afstand -middels de inzet door het

Vechtdal College van beheersoftware- gerealiseerd kan worden, dienen alle

chromebooks door de leerlingen aan de ICT-servicedesk van het Vechtdal College

overhandigd te worden. Na implementatie van de vereiste aanpassing(en)

ontvangen de leerlingen de chromebooks retour.

6. De leerling zorgt voor een veilig en zorgvuldig gebruik van de chromebook.

7. Indien de chromebook door de leerling niet gebruikt wordt op de door het

Vechtdal College voorgeschreven wijze, kan dit er in aanvulling op danwel naast

de sancties zoals vermeld in de Schoolregels toe leiden dat de leerling de

chromebook op school (tijdelijk) uitsluitend onder direct toezicht van een

medewerker van het Vechtdal College mag gebruiken.

8. Het is de leerling niet toegestaan de door het Vechtdal College op de chromebook

geïnstalleerde software danwel de in bruikleen gegeven chromebook aan derden

in bruikleen te geven, te verhuren, te verkopen of anderszins ter beschikking te

stellen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en verzekering

1. De leerling heeft de chromebook in goede en functionerende staat ontvangen.

2. De leerling is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de

chromebook.

3. De leerling zorgt voor een goede bescherming van de chromebook. Indien nodig

wordt voor het vervoer van de chromebook van/naar/op school op kosten van de

ouder(s) aanvullende bescherming aangebracht (zoals een chromebook-tas).

4. Teneinde de continuering van het gebruik van de chromebook in de

onderwijslessituatie te waarborgen, zijn alle chromebooks exclusief toebehoren

(adapter en snoer) collectief verzekerd via het Vechtdal College.
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5. Door bovengenoemde collectieve verzekering is het mogelijk voor het Vechtdal

College de leerling in geval van een defect, schade aan, verlies of diefstal van de

chromebook ontstaan anders dan door aantoonbaar verwijtbare nalatigheid

danwel onachtzaamheid van de leerling een vervangend exemplaar in bruikleen te

geven danwel -indien de chromebook eigendom van de ouder(s) is en definitief

vervangen dient te worden- een vervangend exemplaar te verstrekken onder de

navolgende voorwaarden:

a. de eerste twee meldingen terzake gedurende de periode dat de leerling staat

ingeschreven bij het Vechtdal College wordt door de ICT-servicedesk

geadministreerd onder vermelding van de naam van de leerling, waarbij de

ouder(s) een bedrag ad € 50,00 per melding dienen te voldoen als bijdrage

aan het in bruikleen geven danwel verstrekken van een vervangend

exemplaar;

b. de derde en daaropvolgende melding(en) terzake gedurende de periode dat

de leerling staat ingeschreven bij het Vechtdal College wordt/worden door de

ICT-servicedesk geadministreerd onder vermelding van de naam van de

leerling, waarna er per melding door de teamleider van de afdeling van het

Vechtdal College waartoe de leerling behoort met de ouder(s) individueel

nadere afspraken gemaakt zullen worden over de wijze en kosten van

afhandeling van de desbetreffende melding.

6. Een eventueel defect, schade aan, verlies of diefstal van toebehoren van de

chromebook is geheel voor rekening van de ouder(s).

7. De leerling is aansprakelijk voor een defect, schade aan, verlies of diefstal van de

chromebook ontstaan door aantoonbaar verwijtbare nalatigheid danwel

onachtzaamheid van de leerling. De kosten voor reparatie danwel vervanging van

de chromebook zijn in dat geval geheel voor rekening van de ouder(s).

8. In geval van een defect, schade aan, verlies of diefstal van de chromebook en/of

toebehoren is de leerling gehouden dit terstond aan de ICT-servicedesk van de

desbetreffende locatie van het Vechtdal College te melden.

9. In geval van diefstal van de chromebook is de leerling tevens gehouden hiervan

terstond aangifte te doen bij de politie.

10. Het Vechtdal College zorgt voor de afhandeling van de reparatie danwel de

vervanging van de chromebook en/of toebehoren.

11. Na een succesvolle reparatie van de chromebook ontvangt de leerling dit

oorspronkelijke exemplaar retour onder gelijktijdige overhandiging door de

leerling van het gedurende de periode van reparatie in bruikleen ontvangen

exemplaar aan de ICT-servicedesk van het Vechtdal College, tenzij op basis van

artikel 5.5.b tussen de teamleider van de afdeling van het Vechtdal College

waartoe de leerling behoort en de ouder(s) anders is/wordt overeengekomen.

12. Het/de door de ouder(s) verschuldigde bedrag(en) aan kosten van reparatie aan

danwel vervanging van toebehoren alsmede kosten van reparatie aan danwel

(tijdelijke) vervanging van de chromebook op basis van de artikelen 5.5.a en

5.5.b alsmede als gevolg van aantoonbaar verwijtbare nalatigheid danwel

onachtzaamheid van de leerling dienen op eerste verzoek van het Vechtdal

College door de ouder(s) in zijn geheel te worden voldaan.
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13. Indien het/de in artikel 5.12 bedoelde bedrag(en) niet op eerste verzoek van het

Vechtdal College door de ouder(s) in zijn geheel kunnen worden voldaan, kunnen

over de wijze van afbetalen tussen de ouder(s) en het Vechtdal College

individueel nadere afspraken worden gemaakt.

Artikel 6 Geldigheidsduur en beëindiging

1. Deze gebruikersvoorwaarden gelden:

- gedurende de periode dat de leerling staat ingeschreven bij het Vechtdal

College en er in de onderwijslessituatie door de leerling gebruik wordt

gemaakt van een chromebook; danwel

- totdat de leerling en ouder(s) door ondertekening hiervan hebben ingestemd

met door het Vechtdal College aan te bieden gewijzigde

gebruikersvoorwaarden.

2. Na het afronden van de opleiding danwel indien de schoolloopbaan van de leerling

op het Vechtdal College om welke reden dan ook (voortijdig) wordt beëindigd,

geldt het navolgende:

a. Alle door de ouder(s) nog verschuldigde bedragen genoemd in danwel

voortvloeiende uit deze gebruikersvoorwaarden dienen op eerste verzoek van

het Vechtdal College door de ouder(s) in zijn geheel te worden voldaan.

b. Indien het/de in artikel 6.2.a bedoelde bedrag(en) niet op eerste verzoek van

het Vechtdal College door de ouder(s) in zijn geheel kunnen worden voldaan,

kunnen over de wijze van afbetalen tussen de ouder(s) en het Vechtdal

College individueel nadere afspraken worden gemaakt.

c. In geval van een door het Vechtdal College in bruikleen aan de leerling

gegeven chromebook dienen de chromebook en toebehoren (adapter en

snoer) door de leerling terstond in goede, behoudens slijtage en/of

gebruikssporen ontstaan door normaal gebruik van de chromebook, en

functionerende staat bij de ICT-servicedesk van het Vechtdal College

ingeleverd te worden.

d. De datum van uitschrijving van de leerling op het Vechtdal College geldt

tevens als datum van beëindiging van deelname ten behoeve van de leerling

aan de in artikel 5.4 genoemde collectieve verzekering.

3. Indien de leerling op het Vechtdal College verandert van leerweg en daardoor een

ander apparaat in de onderwijslessituatie dient te gebruiken, wordt hiervoor in

overleg tussen de ouder(s) en het Vechtdal College naar een passende oplossing

gezocht.

Artikel 7 Niet-nakoming

Bij niet-nakoming door de leerling danwel de ouder(s) van het in deze

gebruikersvoorwaarden bepaalde, behoudt het Vechtdal College zich alle rechtsmiddelen

voor ter verkrijging van de op basis van deze gebruikersvoorwaarden door de ouder(s)

aan het Vechtdal College verschuldigde bedrag(en) danwel vergoeding van door het

Vechtdal College geleden (aanvullende) schade.
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Artikel 8 Toepasselijk recht

1. Op de inhoud en uitvoering van deze gebruikersvoorwaarden is uitsluitend

Nederlands Recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze gebruikersvoorwaarden zullen in

eerste instantie worden voorgelegd aan het bestuur van het Vechtdal College.

Indien het geschil langs die weg niet op minnelijke wijze opgelost wordt, kan dit

worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Door ondertekening van de verklaring behorende bij deze gebruikersvoorwaarden

verklaren de leerling en de ouder(s) kennis te hebben genomen van de inhoud en

(eventuele) gevolgen van deze gebruikersvoorwaarden, deze te hebben begrepen en met

de inhoud en uitvoering hiervan in te stemmen.


