
 
 

Basisschool De Achtbaan 
 

Gebruikersovereenkomst Chromebook 
 
ONDERGETEKENDEN: 
 

1. Basisschool De Achtbaan, Normandiëlaan 50-52/ Fransebaan 237, 5627 HT/ 5627 

RA te Eindhoven, verder te noemen "School";  

2. Naam ouder/leerling/verzorger: 

 Naam Leerling: 

 Straat: 

 Postcode: 

Plaats: 

, verder te noemen "ouder/leerling".  

 

Verklaren dat zij een gebruikersovereenkomst Chromebook voor onbepaalde duur zijn 

aangegaan, in aanmerking nemende dat: 
 

• school aan ouder/leerling een Chromebook heeft verstrekt ten behoeve van het 

onderwijs ten tijde van de maatregelen aangaande Covid-19; 
• de Chromebook eigendom is van school en in bruikleen wordt gegeven aan 

ouder/leerling; 
• deze overeenkomst de nadere gebruiksvoorwaarden bepaalt waaronder 

ouder/leerling  de Chromebook kan gebruiken; 

• door acceptatie aanvaardt ouder/leerling alle voorwaarden van deze 
overeenkomst. 

 
Artikel 1. Aard en uitvoering 

Het type Chomebook is door school vastgesteld en aangeschaft. 

 
Artikel 2. Rechten en plichten van ouder/leerling 

Ouder/leerling verklaart de Chromebook in goede staat te hebben 
ontvangen en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen, verpanden noch 

op enige andere wijze vervreemden. 

Ouder/leerling is verantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden 
van de Chromebook. 

Het is ouder/leerling verboden de apparatuur te gebruiken voor activiteiten die in 

strijd zijn met de bedrijfsdoelstellingen of het imago van school kunnen schaden. 
 

Artikel 3. Gebruik van de apparatuur door ouder/leerling 
De ouder/leerling wordt voor het volgen van onderwijs een Chromebook ter 

beschikking gesteld. Hij mag deze op basis van redelijkheid en billijkheid ook 

voor privé doeleinden gebruiken. 
 

Artikel 4. Chromebook gebruik 
Het downloaden van onrechtmatige software e.d. is niet toegestaan. 

Synchroniseren is alleen toegestaan op school, niet op privé computers of 

systemen. 
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Artikel 5. Termijn van gebruik 

De Ouder/leerling zal de Chromebook op eerste verzoek van de School wederom aan 

haar ter beschikking stellen: 
• na het verstrijken van de maatregelen aangaande Covid-19; 

• op de eerstvolgende schooldag; 

• bij laatste schooldag; 
• bij gebleken misbruik van de Chromebook: per direct. 

Indien ouder/leerling hieraan niet voldoet verplicht ouder/leerling zich tot 
betaling van de rest(boek)waarde van de Chromebook aan school. 

 

Artikel 6. Diefstal en beschadiging 
Ouder/leerling dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van 

beschadiging, diefstal of verlies van de Chromebook. 
In geval van schade of diefstal van de Chromebook is ouder/leerling verplicht dit 

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur bij school te melden. 

Ouder/leerling dient verder het gebruik onmiddellijk te laten blokkeren via de 
afdeling IT. Ouder/leerling kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de 

apparatuur of diefstal ontstaan door verwijtbare nalatigheid of onachtzaamheid. 

 
Artikel 7. Rechten school 

School mag op ieder moment alle data wissen van de Chromebook in ieder geval bij 
verlies, diefstal en het bereiken van de maximale login pogingen.  

School heeft het recht van toegang tot instellingen en applicaties en het resetten van 

de toegangscode. School is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan van 
privé info op de Chromebook. 

 
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart ouder/leerling dat hij de 

gevolgen van deze overeenkomst heeft begrepen en zich daarmee akkoord 

verklaart. 
 

Aldus overeengekomen en getekend te Eindhoven,  
 

 

Serienummer Chromebook  
(langste cijferreeks achterzijde)   

 
: 

 

Datum :  

De Achtbaan, leerkracht  

 
 

Naam: 

 
Handtekening: 

 
 

 

Ouder  

 
 

 

Naam: 
 

Handtekening: 
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