
 
 
De HSN is bereid in bepaalde gevallen aan de ouders/verzorgers van leerlingen een 
iPad/Chromebook tijdelijk ter beschikking te stellen voor gebruik door de leerling. Hier volgt de 
overeenkomst uitlenen iPad of Chromebook:  
  
Ondergetekenden 
1. Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk rechtsgeldig vertegenwoordigd directeur                 

van basisschool           hierna te noemen uitlener, 
2. Naam en adres van de lener, in dit geval de ouder/verzorger van de leerling.  
 
Naam:            . 
 
Adres:                    . 
 
Apparaatnaam en/of serienummer:        . 
  
Uitleen voorwaarden: 
Artikel 1. - Uitgeleende zaken - Deze overeenkomst heeft betrekking op de uitleen van een iPad/Chromebook. De lener 
stelt vast dat deze zich in nette en werkende staat verkeert. Deze blijft eigendom van de verlener. 
  
Artikel 2. Duur van de overeenkomst - De verlener leent de iPad/Chromebook aan de lener vooreerst voor de periode t/m 
6 april 2020. Mocht het langer nodig blijken, dan zal de school dit mededelen. 
  
Artikel 3. Levering en retour - De lener draagt zelf zorg voor het ophalen van de iPad/Chromebook bij de verlener. Bij 
beëindiging van de overeenkomst zorgt de lener dat hij deze terugbrengt naar de verlener. 
  
Artikel 4. Verplichtingen lener - De lener is verplicht de geleende iPad/Chromebook: 
 overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften, die bij de leerling bekend zijn, te behandelen. Bespreek deze 

voorschriften samen. 
 Geen veranderingen op/aan/in de iPad/Chromebook  aan te brengen; de apps die nodig zijn voor schoolgebruik staan 

al op het apparaat.  
 Het is niet toegestaan zelf apps te installeren zonder schriftelijk (mail) overleg met de leerkracht. Normale gevraagde 

updates zijn wel toegestaan. 
 De verlener ten allen tijde toegang tot het de iPad/Chromebook  te verschaffen.  
 Onderverhuur en/of beschikbaarstelling aan derden is niet toegestaan. 
 
Artikel 5. Extern toezicht vanuit HSN en app-gebruik 
 Middels de software van Jamf/Zuludesk heeft de HSN toezicht op de locatie, instellingen, accu, gebruikte opslag enz.  
 Indien nodig kan vanuit de HSN een app op een iPad worden toegevoegd/verwijderd. 
  
Artikel 6 Behandeling - De lener draagt zorg voor het volgende: 
 Een veilige opslag van de iPad/Chromebook. Voorkom hiermee beschadiging, val, nat worden, diefstal enz.  

Indien reparaties noodzakelijk blijken ten gevolge van onvakkundige behandeling, dan worden de kosten daarvan 
afzonderlijk en extra aan de lener in rekening gebracht. 

 De lener is verplicht elke schade aan het Materiaal terstond aan de verlener te melden. Zonder toestemming van de 
verlener mag de lener niet tot reparatie overgaan.  

  
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend 
  
te __                                                     __(Plaats) d.d. ___                                              __(datum) 
  
   
Uitlener:     Lener: 
  
Naam:      Naam: 
   
Handtekening:      Handtekening: 


