
                  
 
 

 

 
 

 
Bruikleenovereenkomst laptop 

 
 
 

 
Naam: …………………………………………………………………..  Klas:…………………... 

Type laptop: LENOVO Thinkpad L14 met hoes   Serienummer laptop: ………………….. 

 

Agnetencollege, hierbij vertegenwoordigd door Pieter Kenis, directeur, en de ouder / voogd van de leerling die 
de bruikleenovereenkomst aangaat,  

Verklaren te zijn overeengekomen: 
 

- Bruikleengever Agnetencollege verstrekt aan de leerling een laptop voor schoolwerk en het volgen van 
lessen. 

- De laptop blijft eigendom van Agnetencollege en is in bruikleen gegeven aan de leerling. 
- Als de leerling van school verandert of afstudeert, levert de leerling binnen de 5 werkdagen de laptop 

opnieuw in bij de school.  
- In deze overeenkomst worden de nadere gebruiksvoorwaarden bepaald waaronder de leerling de 

laptop kan gebruiken. 
- Aan deze bruikleenovereenkomst is een infobrochure gekoppeld. De leerling (bruiklener) verklaart zich 

akkoord met alle afspraken in de brochure. De brochure is terug te vinden op de website van de school 
https://agnetencollege.be/digisprong/.  

 
Rechten en plichten van de leerling 
 

- De leerling verklaart de laptop, batterijlader en beschermhoes in goede staat te hebben ontvangen. 
- De laptop is voor strikt persoonlijk gebruik en de leerling mag de laptop niet aan anderen uitlenen, 

verhuren of verkopen. 
- De leerling draagt zorg voor de laptop en behandelt het toestel als een voorzichtig en redelijk persoon. 

Hij / zij is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de apparatuur. 
- Het is niet toegestaan om de laptop te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de wet, de 

onderwijsdoelstellingen of die de goede naam van de school in het gedrang brengen. 
- Agnetencollege is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens als gevolg van storingen, 

computervirussen, e.d. De leerling moet zelf de nodige back-ups van zijn / haar gegevens maken. 

 
Termijn van gebruik 
 

- De leerling levert de laptop na afstuderen of na uitschrijving opnieuw in bij de school. De laptop moet 
daarbij in correcte staat verkeren, waarbij de slijtage slechts overeenkomt met wat te verwachten valt bij 
gebruik door een voorzichtig en redelijk persoon. 

- Wanneer het toestel niet in correcte staat wordt terugbezorgd, betaalt de leerling de vervangingswaarde 
van de laptop aan de school (afschrijving over 4 jaar). 

 
  



                  
 
 

 

 
 

Diefstal en beschadiging 
 

- De leerling gaat zorgvuldig te werk en vermijdt beschadiging, diefstal of verlies van de apparatuur. 
- In geval van schade of diefstal van de apparatuur is de leerling verplicht dit zo spoedig mogelijk en 

uiterlijk binnen 24 uur aan de school te melden via support@agnetencollege.be. 
- Verlies of diefstal van de laptop moet steeds worden aangegeven bij de politie. De leerling bezorgt een 

kopie van deze aangifte aan de school via support@agnetencollege.be. 
- De leerling kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de laptop, ontstaan door nalatigheid of 

onzorgvuldigheid. Bij vervanging van het toestel door onzorgvuldig handelen worden de kosten voor 
herstelling doorgerekend aan leerling. 

Gedragsregels 
 

- De leerling dient onze gedragscode voor IT-infrastructuur, e-mail en internet te volgen. Meer informatie 
hierover is te vinden in de infobrochure. 

 
Servicekost 
 

- Als servicekost (onderhoud, herstellingen, verzekering) rekenen we een maandelijkse kost van 5 EUR 
aan, gedurende 10 maanden per schooljaar. Deze kost wordt via de schoolrekening vereffend. 

 
Akkoordverklaring 
 
Door deze overeenkomst te ondertekenen, verklaren de leerling en ouder / voogd dat zij de gevolgen van deze 
overeenkomst hebben begrepen en ermee akkoord gaan.  
 
Aldus overeengekomen en ondertekend op _______________________ , in Peer  
 
 
 
 
 
Bruikleengever, de school __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Bruiklener, de leerling _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Bruiklener, ouder / voogd _________________________________________________ 
 
 


