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Bruikleenovereenkomst Chromebook 
DE ONDERGETEKENDEN:    

De Lage Kouter Kortrijk, Beekstraat 113b, 8500 KORTRIJK,  

en ouder/verantwoordelijke van ……………………………………………………………………………. 

GAAN AKKOORD DAT: 

 De school een Chromebook uitleent aan de leerling voor schoolwerk en het volgen van de 

lessen; 

 De Chromebook eigendom blijft van de school. Als de leerling van school verandert of de 

school verlaat dan geeft de leerling de Chromebook (inclusief lader en hoes) in goede staat 

terug aan de school. 

 In deze overeenkomst geven we enkele afspraken mee hoe het materiaal gebruikt kan 

worden. Door het tekenen van deze overeenkomst gaan jullie akkoord met alle voorwaarden 

van deze overeenkomst. 

Probleem of heb je hulp nodig? Contacteer: 
Tijdens de schooluren: 

Jakke / Melian 
Telefoon: 056 23 07 80  

 
 

Buiten de schooluren: 
Signpost Servicecenter Kortrijk 

Magdalenastraat 4, Kortrijk 
Telefoon: 056 98 00 48 

E-mail: kortrijk@signpost.eu 
 

1. Wat wordt er ontleend?  

Het ICT-materiaal wordt door de school gekocht en blijft eigendom van de school. 

Aan de leerling wordt het volgende uitgeleend: 

Chromebook Lenovo 300E 2nd gen 

Identificatienummer: …………………………………………  Volgnummer: ……………………………… 

De leerling ontvangt een Chromebook Lenovo 300E □ 

De leerling ontvangt een beschermhoes  □ 

De leerling ontvangt een oplader   □ 

Extra opmerkingen/melding van schade:   

 
 
 
 
 

 

Datum ingebruikname en datum ondertekening overeenkomst: …………………………………………  
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2. Voorwaarden 

 Het materiaal werkt goed bij ontvangst. Problemen moeten onmiddellijk gemeld worden. 

 De school is verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparaties van het toestel en sloot 
hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met de firma Signpost.  

 Enkel de leerling en zijn/haar gezin mag de Chromebook en toebehoren gebruiken. Het 
toestel mag niet worden uitgeleend aan derden of verkocht worden. De school kan altijd het 
toestel opsporen. 

 Je draagt zorg voor het materiaal. Al dan niet opzettelijke beschadigingen moeten gemeld 
worden. Zo niet, kan bij het inleveren een schadevergoeding gevraagd worden. 

3. Diefstal en beschadiging 

 De toestellen hebben een fabrieksgarantie van 3 jaar. Diefstal en verlies zijn niet verzekerd. 

 De Chromebook moet altijd in de beschermhoes blijven, tenzij bij gebruik. 

 Als de Chromebook beschadigd is of niet meer goed werkt, laat je dit meteen aan de school 
weten. Als die beschadiging er gekomen is door de leerling of gezinsleden, kunnen de kosten 
voor herstel aangerekend worden. Als de schade binnen de fabrieksgarantie valt, zal hier 
wellicht geen extra kost worden aangerekend. Schade buiten de garantie valt onder de 
forfaitaire herstelkost van €39. 

 Als de Chromebook gestolen wordt, laat je dit meteen aan de school weten. De 
ouders/voogd geven de diefstal aan bij de politie. Bel Jakke Biesbrouck, op het nummer  
056 23 07 80 om de school te verwittigen.  

 Bij verlies van de Chromebook betaalt de ouder/verantwoordelijke de aankoopprijs van het 
toestel terug aan de school. 

4. Termijn van gebruik 

 De leerling dient de Chromebook bij beëindiging van de schoolloopbaan of op verzoek van 

de school in volledige staat (inclusief hoes en oplader) terug te geven. Bij het niet indienen 

van de Chromebook (of accessoires) moet de ouder/verantwoordelijke de aankoopwaarde 

van de Chromebook (of de accessoires) aan de school betalen. Indien dit niet gebeurt, is de 

school bevoegd een geschil betreffende de teruggave van de Chromebook aan het oordeel 

van de voorzitter van de arrondissementsrechtbank te Kortrijk in kortgeding te onderwerpen. 

 Bij het indienen van de Chromebook moet het toestel zich in goede staat bevinden. Enkel 

lichte gebruikerssporen worden aanvaard. Zo niet moet de Chromebook in originele staat 

hersteld worden op kosten van de ouder/verantwoordelijke. (Prijsbepaling is afhankelijk van 

de offerte van de leverancier). 

5.  Schoolreglement 

 Deze gebruiksovereenkomst wordt opgenomen als bijlage in de schoolgids. 

Aldus verklaard, opgemaakt in tweevoud en ondertekend te Kortrijk, 

Directie namens school   Wettelijk vertegenwoordiger  Leerling 

Ilse Ghiesmans    Naam:     Naam: zie bovenaan 

Handtekening:    Handtekening:    Handtekening: 

 


