KOOPOVEREENKOMST CHROMEBOOK
1.

Stichting ‘Het Rhedens’, gevestigd en kantoorhoudende aan de Doesburgsedijk 7, 6953 AK te Dieren, te
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw. M. M. Bunt, algemeen directeur-bestuurder, hierna te
noemen “de Onderwijsinstelling”;
en

2.

de leerling van de Onderwijsinstelling, hierna te noemen “de Leerling”;
alsmede, ingeval de Leerling op het moment van aangaan van deze overeenkomst minderjarig is (art. 1:233 BW),

3.

de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de Leerling, hierna te noemen in enkelvoud “de Wettelijk
Vertegenwoordiger”;

Partij 2 en Partij 3 hierna ook tezamen te noemen in enkelvoud: “de Leerling”;
In aanmerking nemende dat:








de Onderwijsinstelling in het kader van de digitalisering van het onderwijs heeft besloten over te gaan tot
de verstrekking van Chromebooks aan haar leerlingen op de locaties Het Rhedens Dieren en Het
Rhedens Rozendaal;
de Leerling aan het begin van het schooljaar op het keuzeformulier heeft aangegeven dat zij de
Chromebook van de Onderwijsinstelling wenst te kopen;
de Leerling in dit kader een eenmalige koopsom is verschuldigd;
waar in deze Overeenkomst wordt gesproken van “de Leerling” daar tevens onder wordt verstaan: diens
wettelijk vertegenwoordiger(s);
de Onderwijsinstelling en de Leerling de afspraken schriftelijk wensen vast te leggen in deze
overeenkomst (hierna te noemen “de Overeenkomst”).

Komen als volgt overeen:
Artikel 1
Beschrijving Chromebook
1.1
De Leerling koopt hierbij van de Onderwijsinstelling één Chromebook van het merk HP, type 11A G6 EE,
inclusief oplader en beschermhoes (hierna te noemen: “de Chromebook”).
1.2
Op de Chromebook bevindt zich ook software die de Onderwijsinstelling heeft laten installeren ten
behoeve van het onderwijs.
Artikel 2
Koopsom
2.1
De koopsom van de Chromebook bedraagt eenmalig € 220 (inclusief omzetbelasting).
2.2
De facturering van de koopsom geschiedt via WIS Collect op dezelfde wijze als de facturering van andere
schoolkosten van de Onderwijsinstelling.
2.3
Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.
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Artikel 3
Aflevering
3.1
De levering van de Chromebook vindt plaats nadat het keuzeformulier ondertekend is ingeleverd door de
Leerling.
3.2
De Leerling zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de Chromebook nagaan of de Chromebook en de
bijbehorende computerprogrammatuur correct functioneren.
3.3
Bij niet of onjuist functioneren van de Chromebook is de Leerling gehouden dit zo snel mogelijk, uiterlijk
binnen veertien (14) dagen na ontdekking, aan het servicepunt ICT van de Onderwijsinstelling te melden.
3.4
De Chromebook blijft eigendom van de Onderwijsinstelling totdat de Leerling alle verplichtingen uit
deze Overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Zolang dit eigendomsvoorbehoud van kracht is, mag de
Chromebook niet worden doorverkocht of bezwaard.
Artikel 4
Intellectuele eigendom software
4.1
Alle (intellectuele) eigendomsrechten van de software die is geïnstalleerd op de Chromebook, zoals
octrooirechten, auteursrechten en modelrechten, die bij de inwerkingtreding van deze Overeenkomst
bestaan en die nadien uit hoofde van deze Overeenkomst worden verworven, rusten uitsluitend bij de
licentiegevers van de Onderwijsinstelling en behoren hen toe.
4.2
Deze Overeenkomst strekt niet tot overdracht van (intellectuele) eigendomsrechten aan de Leerling.
Artikel 5
Garanties en reparaties
5.1
De Onderwijsinstelling garandeert dat de Chromebook twee jaar na levering in goede staat is en bij
normaal gebruik zoals verwacht blijft werken. Als de Chromebook binnen deze eerste twee jaar stuk
gaat, laat de Onderwijsinstelling de Chromebook kosteloos repareren of vervangen. Gebreken aan de
Chromeboek die zich voordoen na verloop van deze garantieperiode, leveren geen tekortkoming op.
5.2
Iedere aanspraak op garantie vervalt en de Onderwijsinstelling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid,
indien een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig gebruik, indien zonder voorafgaande instemming
van de Onderwijsinstelling door de Leerling en/of derden reparatiewerkzaamheden aan de Chromebook
worden uitgevoerd en/of aan of in de Chromebook wijzigingen worden aangebracht.
5.3
Buiten de garantie vallende reparaties komen voor rekening van de Leerling. Voordat tot een dergelijke
reparatie wordt overgegaan zal de Onderwijsinstelling de Leerling een indicatie geven van de kosten. Op
basis daarvan kan de Leerling kiezen of zij de Chromebook wil laten repareren of niet. De
Onderwijsinstelling zal de reparatiewerkzaamheden in rekening brengen bij de Leerling op dezelfde
wijze als andere schoolkosten.
5.4
De Onderwijsinstelling laat de garantie- en/of reparatiewerkzaamheden uitvoeren door de leverancier
van de Chromebooks. De Leerling geeft hiertoe de Chromebook af bij het servicepunt ICT van de
Onderwijsinstelling.
5.5
In het geval de Chromebook voor garantie- en/of reparatiewerkzaamheden is afgegeven, kan de Leerling
voor de duur van de reparatiewerkzaamheden gebruik maken van een leen-Chromebook met in
achtneming van de daarvoor geldende regels. Leen-Chromebooks mogen niet mee naar huis worden
genomen en blijven op de Onderwijsinstelling.
Artikel 6
Persoonsgegevens
6.1
Wanneer de Onderwijsinstelling tijdens het uitvoeren van deze Overeenkomst persoonsgegevens
verwerkt, zal de Onderwijsinstelling de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze
verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die onder meer volgen uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
6.2
De Onderwijsinstelling heeft in haar privacystatement beschreven hoe zij met persoonsgegevens
omgaat. Het privacystatement staat op de website http://www.hetrhedens.nl.
6.3
De Onderwijsinstelling verwerkt alleen persoonsgegevens in overeenstemming met de gerechtvaardigde
doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn.
6.4
De Onderwijsinstelling zal passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens
van de Leerling bij haar veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zoveel mogelijk wordt voorkomen.
De toegang tot de persoonsgegevens van de Leerling is afgeschermd voor onbevoegden.
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Daarnaast zal de Onderwijsinstelling haar beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig
updaten, zodat de gegevens van de Leerling altijd goed beveiligd zijn.
Artikel 7
Slotbepalingen
7.1
Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter.
7.2
Indien een bepaling in deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele
Overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte
wordt gegeven.
7.3
Voor vragen, klachten of opmerkingen over de Overeenkomst kan contact opgenomen worden via het
servicepunt ICT van de Onderwijsinstelling.

Aldus overeengekomen op _____________2019, in de plaats _____________en ondertekend in ___voud.

De Leerling …………………………………………………………………………:
Paraaf……………………………………

*****
(indien van toepassing)
De Wettelijk Vertegenwoordiger, de heer / mevrouw ………………………………………………………………:
Paraaf……………………………………

*****
(indien van toepassing)
De Wettelijk Vertegenwoordiger, de heer / mevrouw ………………………………………………………………:
Paraaf ……………………………………

*****
De Onderwijsinstelling, mevrouw M.M. Bunt.
Paraaf ……………………………………

*****
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