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Bruikleenovereenkomst iPad 
Algemene voorwaarden 

 

 
1. Definities  

▪ Bruikleengever is vzw KOBA Voorkempen, Sint-Jan Berchmanscollege Malle, eigenaar van de 
in bruikleen gegeven iPad en de bijhorende accessoires. 
Ondernemingsnummer: BE 0430.907.058 
Adres van de zetel: Nooitrust 4, 2390 Westmalle 

▪ Bruikleennemer of gebruiker is de leerling. 
▪ Bruikleenmateriaal zijn de iPad waarvan het serienummer is opgenomen in de individuele 

bruikleenovereenkomst en de bijhorende accessoires.   
▪ Individuele bruikleenovereenkomst is het individueel contract dat elke bruikleennemer 

ondertekent bij ontvangst van de iPad. 
 

2. Gebruik van het bruikleenmateriaal  

De bruikleengever verstrekt het materiaal opdat de bruikleennemer vanaf de datum van ontvangst 
zowel op school als thuis schoolwerk kan uitvoeren. 

Bij ontvangst betaalt de bruikleennemer een waarborg van 150,00 EUR. 

Het bruikleenmateriaal mag niet voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden en mag ook niet 
gebruikt worden voor daden die indruisen tegen het schoolreglement en de openbare orde. 

 

3. Einde bruikleentermijn  

Het contract gaat in bij ondertekening en eindigt uiterlijk op 30/06/2026. 

Indien de schoolloopbaan van de gebruiker eerder eindigt, eindigt op dat moment automatisch deze 
overeenkomst. 

Laattijdige teruggave zal worden aangerekend aan 50,00 EUR per dag. 

Bij verzuim van de teruggave verbindt de bruikleennemer zich tot betaling van de vervangingswaarde 
van het bruikleenmateriaal aan de bruikleengever.  

Bij het inleveren van de iPad wordt nagegaan of de iPad, alsook de accessoires nog in goede staat zijn. 
De beoordeling hiervan gebeurt door een ICT-medewerker van de school. Nadien wordt de waarborg 
terugbetaald. 

Indien de iPad of één (of meerdere) van de accessoires niet in behoorlijke staat worden 
binnengeleverd, zal een schadevergoeding betaald worden, dewelke overeenkomt met het 
herstelbedrag van de iPad of de vervangwaarde van één (of meerdere) van de accessoires. 

In alle gevallen moeten de iPad alsook de accessoires worden teruggegeven. 
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4. Goed beheer van het materiaal  

Bij de ondertekening van de individuele bruikleenovereenkomst, verklaart de bruikleennemer het 
bruikleenmateriaal in goede staat te hebben ontvangen.  

Het gebruik van de iPad mag nooit in strijd zijn met wat bepaald is in ons schoolreglement. Iedereen 
kan dit raadplegen op de website van de school (www.sjbmalle.be)  

Het materiaal is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen of door derden worden 
gebruikt, met inbegrip van de gezinsleden. 

Elke iPad heeft een serienummer. De hoes wordt gelabeld en daarmee ook voorzien van dit 
serienummer.  Het is verboden om de iPad uit de hoes te halen. 

Het is bruikleennemer enkel toegestaan om het bruikleenmateriaal te gebruiken waarvoor het in 
bruikleen werd gegeven. 

Het is de bruikleennemer verboden het bruikleenmateriaal te gebruiken voor activiteiten die de 
bruikleengever kunnen schaden.  

De bruikleennemer is verantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden van het 
materiaal.   

De bruikleennemer dient de nodige maatregelen te nemen om de iPad te beveiligen tegen schade, 
verlies of diefstal.  Dit betekent onder andere dat de bruikleennemer: 

• de iPad op het einde van elke lesdag mee naar huis neemt.  We vragen bijzondere zorg 
voor een veilig transport van de iPad (voorkomen schade door vocht, ongelijke druk, 
schokken …). 

• het toestel nergens onbewaakt achter laat. 

• vermijdt dat de iPad kan beschadigd raken en daarom steeds de meegeleverde 
beschermhoes gebruikt. 

• niets schrijft of kleeft op de iPad of op de hoes. 

• tijdens de pauzes de iPad veilig bewaart. 

• de iPad niet in een onbeheerd voertuig achterlaat. 

De bruikleennemer dient de iPad thuis op te laden en volledig opgeladen mee naar school te nemen.  
Opladen op school is niet toegelaten. 

De bruikleennemer zorgt ervoor dat iOS en de apps steeds up-to-date zijn.  Deze updates dienen thuis 
te gebeuren. 

De bruikleennemer houdt de iPad proper en weg van eten en drinken. 

De bruikleennemer stelt een toegangscode en touch ID in en houdt die geheim. De bruikleengever is 
geenszins verantwoordelijk voor inbreuken op de privacy wegens het onvoorzichtig omgaan met de 
toegangscode door de bruikleennemer. 

De bruikleennemer neemt steeds een backup van zijn/haar bestanden in één (of meerdere) van de 
door de school aangeboden cloud-services (Smartschool “mijn documenten”, Google Drive, iCloud). 

Tijdens de les dient het geluid van de iPad uit te staan, tenzij anders aangegeven door de leerkracht.   

De bruikleennemer laat locatievoorzieningen steeds aanstaan, opdat het toestel bij verlies snel kan 
teruggevonden worden. 

Het is NIET toegestaan om: 

• De iPad of de wachtwoorden aan anderen te geven. 

• Apps te verwijderen die door de school werden geïnstalleerd. 

• Het MDM (Mobile Device Management)-profiel van de iPad te verwijderen, te wijzigen of 
te omzeilen. 

• Een persoonlijk Apple ID te gebruiken op de iPad. 
 

http://www.sjbmalle.be/
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5. Beschadiging, verlies en diefstal van het bruikleenmateriaal 

Wanneer de apparatuur niet meer naar behoren werkt of beschadigd, verloren of gestolen is, 
respecteert de bruikleennemer strikt de hierna beschreven procedure.  

 
▪ Indien er zich thuis software problemen voordoen met het toestel kan men contact opnemen 

met AppleCare op het telefoonnummer dat 24/7 bereikbaar is. De school sloot hiervoor een 
“AppleCare for Enterprise” contract af.  Meer informatie hieromtrent vindt u hier waarbij u 
moet rekening houden met deze voorwaarden.  
 

▪ Indien er zich software problemen voordoen op school dient de leerling dit zo snel mogelijk te 
melden bij de school. 
 

▪ In geval van hardware problemen met het toestel meldt de bruikleennemer het probleem zo 
snel mogelijk aan de school en levert de beschadigde apparatuur onmiddellijk in. Schade aan 
de hardware zal steeds door een “Apple certified professional” hersteld worden. 
 

▪ Als de herstelling van de hardware niet lukt ontvangt de gebruiker een gelijkaardige iPad die 
de oorspronkelijke iPad definitief vervangt en betaalt hiervoor de vervangingswaarde van de 
iPad zoals hierboven weergegeven. 
Er worden geen kosten aangerekend indien de garantievoorwaarden van de fabrikant van 
toepassing zijn.  Vallen niet onder de garantie:  

• Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, valschade, vochtschade, cosmetische schade. 

• Schade veroorzaakt door andere accessoires dan de inbegrepen accessoires, of door 
allerhande producten. 

• Misbruik, roekeloosheid, moedwillig of opzettelijk gedrag, verkeerd gebruik. 

• Brand, aardbeving, overstroming of andere oorzaken van overmacht. 

• Aanpassingen of eigen herstellingen aan de hardware. 

• Gebreken die het gevolg zijn van natuurlijke slijtage of anderszins te wijten zijn aan de 
normale slijtage van het product. 

• Apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd of dat is 
aangepast om de functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen zonder schriftelijke 
toestemming van de fabrikant. 
 

▪ Bij schade aan de kabel of adapter moet steeds de volledige vervangingswaarde worden 
betaald. 
 

▪ Indien het vermogen van de batterij om een elektrische lading vast te houden minder dan 
tachtig procent (80%) van de originele specificaties is, valt dit ook onder de 
garantievoorwaarden. 
 

▪ Verlies of diefstal op school wordt niet gedekt en staat dus gelijk aan verlies of diefstal zonder 
inbraak of geweld. 
 

▪ Bij verlies en bij diefstal zonder inbraak of geweld betaalt de bruikleennemer de 
vervangingswaarde van de apparatuur.  
 
 

 

 

 

 

 

https://support.apple.com/nl-be/applecare-enterprise-service
https://www.apple.com/benl/legal/sales-support/applecare/applecareforenterprisenl.html
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6. Beheerrechten, installeren van software, beheer van gegevens en privacy  

Het beheer van de iPad is in handen van de school.  Dit beperkt zich tot het van op afstand 
(de)installeren van apps die de bruikleengever voor de bruikleennemer voorziet alsook het opleggen 
van restricties in het gebruik als dat om pedagogische redenen nodig is.    

De bruikleengever heeft het recht het gebruik van de iPad te controleren teneinde de goede werking 
van de school te vrijwaren binnen de toepasselijke wettelijke bepalingen. Hij mag daarbij ICT-
medewerkers inschakelen. De bruikleengever zal daarbij niet verder gaan dan nodig is voor het 
verwezenlijken van die doelstelling.  

De software die door de bruikleengever wordt verstrekt, mag niet worden gekopieerd naar een 
opslagmedium of overgedragen worden op een andere computer zonder de toestemming van de 
bruikleengever. 

Door locatievoorzieningen aan te zetten kan de bruikleengever een verloren toestel trachten te 
lokaliseren.  Enkel met die bedoeling zal deze dienst worden gebruikt. 

Om het toestel te activeren, moet de bruikleennemer telkens een code invoeren. Die code is strikt 
vertrouwelijk.  De bruikleennemer kan ook touch ID instellen.  

De code mag niet aan anderen meegedeeld worden of door anderen gebruikt worden. De 
bruikleennemer is steeds verantwoordelijk voor de acties die met zijn ID plaatsvinden. 

De bruikleennemer kan enkel door de bruikleengever goedgekeurde software gebruiken. Hij mag geen 
persoonlijke software installeren. Dat omvat o.a. screensavers, games, wallpapers, foto’s, persoonlijke 
internetsoftware zoals AOL, privémail. 

 


