HUURKOOPOVEREENKOMST iPad (Deel A)
Ondergetekenden:
De Stichting PRIMENIUS, gevestigd te Oude Pekela, Scholtenswijk 10, 9665 KN Oude Pekela,
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr. J.A.C.H. van Meekeren,
Directeur-Bestuurder, hierna te noemen “Stichting” en/of “eigenaar”
en
Voornaam en achternaam leerling:
wettelijk vertegenwoordigd door zijn/haar ouder(s)/verzorger(s), hierna te noemen “gebruiker”.
Overwegende dat:
De Stichting als eigenaar elke leerling op één van onze scholen de mogelijkheid biedt een tablet in huurkoop
aan te schaffen; en ondergetekende van dit aanbod gebruik wenst te maken; komen “eigenaar” en “gebruiker”
het volgende overeen:
Artikel 1 Beschrijving object, bestelproces en aflevering
1.1 De eigenaar verklaart hiermee aan de gebruiker in huurkoop te zullen geven en de gebruiker verklaart, te
zullen aanvaarden een tablet van het thans gangbare type (Apple iPad 32Gb WiFi), inclusief toebehoren en
beschermhoes.
1.2 De schooldirecteur laat u deze huurkoopovereenkomst in tweevoud invullen.
1.3 U ontvang een code van de schooldirecteur.
1.4 U dient vervolgens de iPad zelf te bestellen via de Educatie store.
1.5 Als deze getekende huurkoopovereenkomst is gezien door de medewerker ICT dan wordt de bestelling bij
de leverancier geplaatst.
1.5 De leverancier levert de iPad en beschermhoes af op het adres die u bij het bestellen heeft opgegeven.
Artikel 2 Huurkoopperiode, betaling, incassodata/betaaldata
2.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor het huidige schooljaar, tot het moment dat de leerling de school
verlaat.
2.2 Op het moment dat de leerling de school verlaat dienen alle termijnen te zijn voldaan op de rekening van
de Stichting onder vermelding van uw debiteurnummer. Het rekeningnummer is: NL62 INGB 0668 3788 59 tnv
Stichting Primenius.
2.3 In geval van betaling in termijnen wordt de huurkoopbijdrage per jaar (of deel daarvan) aan gebruiker
berekend. Er kan geen restitutie of vermindering plaatsvinden.
2.4 De datum waarop voor het eerst wordt geïncasseerd is aan in het begin van het kwartaal, volgend op de
levering van de iPad. Echter als de iPad te kort (doorgaans binnen 2 weken) voor de start van een kwartaal
wordt geleverd, dan schuift de eerste incasso een kwartaal op. De incassodata zijn 3 oktober, 3 januari, 3 april
of 3 juli. Bij betaling in 4 termijnen wordt de volgende termijn steeds een jaar later geïncasseerd. Bij betaling
per factuur zijn de betaaldata gelijk aan de genoemde incassodata.
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HUURKOOPOVEREENKOMST iPad (Deel A)
Wijze van betaling en aantal termijnen
Vul in onderstaande tabel de huidige groep in en het aantal gewenste termijnen, met in achtneming van het
volgende:
Zit uw kind in groep 8, dan kunt u alleen in 1 termijn van€340,- betalen.
Zit uw kind in groep 7, dan kunt u in 1 of 2 (jaarlijkse) termijnen van €170,- betalen.
Zit uw kind in groep 6, dan kunt u in 1, 2 of 3 (jaarlijkse) van €113,33 termijnen betalen.
Zit uw kind in groep 5 of lager, dan kunt u in 1, 2, 3 of 4 (jaarlijkse) termijnen van €85,- betalen.
NB: Wilt u betalen uit een participatieregeling, dan kiest u voor ‘Betaling na ontvangst van een Factuur’.
U kunt dan in 4 (jaarlijkse) termijnen van €85,- betalen uit de participatieregeling of één of meerdere termijnen
zelf overmaken. U dient alle termijnen betaald te hebben voor het einde van groep 8.
Huidige
groep

Aantal
termijnen

Toelichting
Betaling per automatische incasso
Het totaalbedrag is: € 340,Het termijnbedrag bedraagt: € ………………………
De termijnbedragen dienen te worden afgeschreven van IBAN:

NL
Betaling na ontvangst van een Factuur
Het totaalbedrag is: € 340,Het termijnbedrag bedraagt: € ………………………
U ontvangt de factuur eenmalig via e-mail en dient de verschuldigde bedragen zelf
over te maken. NB: Op de factuur is de BTW niet gespecificeerd!

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud.
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de inhoud van deel A en deel B van deze overeenkomst en
geeft een machtiging af voor automatische incasso indien het IBAN is ingevuld:
Plaats:

Datum:

De schooldirecteur, namens de stichting/eigenaar
Naam:

De ouder/verzorger, namens de leerling/gebruiker
Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Paraaf schooldirecteur

Pagina 2 van 4
Versiedatum formulier: 09-01-2018

Paraaf ouder/verzorger

HUURKOOPOVEREENKOMST iPad (Deel B)
Artikel 3 Aflevering
3.1 Gebruiker zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de tablet nagaan of de tablet correct functioneert.
3.2 Bij niet of onjuist functioneren van de tablet dient gebruiker dit onmiddellijk te melden via de website van
de Stichting.
3.3 Gebruiker is verplicht voor de tablet te zorgen als ware het in eigendom en deze slechts in
overeenstemming met de beoogde bestemming, waarvoor de tablet is afgegeven, te gebruiken.
Hiermee wordt bedoeld dat de tablet gebruikt moet kunnen worden door de leerling op school.
Artikel 4 Eigendom en koopoptie
4.1 Gedurende deze huurkoopovereenkomst blijft de tablet in eigendom bij eigenaar.
4.2 Het is gebruiker niet toegestaan de tablet in bruikleen te geven aan derden, door te verhuren aan derden of
anderszins de macht over de tablet uit handen te geven gedurende de looptijd van de overeenkomst.
4.3 Het volledige eigendomsrecht over de tablet wordt door de gebruiker verkregen door aan te tonen dat alle
verschuldigde termijnen van alle afgenomen iPad’s daadwerkelijk zijn betaald.
Artikel 5 Gebruik
5.1 Het is gebruiker niet toegestaan reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden aan de tablet te (doen)
verrichten. Storingen en benodigde reparaties aan de tablet dienen gemeld te worden via de website van de
Stichting www.primenius.nl.
5.2 Gebruiker mag het besturingssysteem niet wissen of opnieuw installeren en dient daarnaast het
besturingssysteem en Apps up to date te houden.
5.3 Gebruiker is - in het kader van technische controles - verplicht op eerste verzoek van eigenaar de tablet aan
eigenaar te overhandigen.
5.4 Gebruiker is gehouden de tablet te allen tijde te bewaren en te vervoeren in bijgeleverde beschermhoes.
5.5 Gebruiker is gehouden de door de stichting verstrekte ‘Handleiding installeren iPad Educatiestore’ te
volgen, hiermee wordt onder andere de iPad aangemeld bij het centrale beheersysteem van de stichting
waardoor de netwerksleutel en de op school benodigde snelkoppelingen en Apps op de iPad verschijnen.
Artikel 6 Schade en vergoeding
6.1 Tijdens de duur van de (onafgebroken) huurkoopovereenkomst(en) is gebruiker verantwoordelijk voor de
tablet inclusief beschermhoes. Schade veroorzaakt aan de tablet, met uitzondering van de schade die het
gevolg is van normaal gebruik, is het eigen risico voor de gebruiker € 100,- per schadegeval.
6.2 Schade aan de tablet, die het gevolg is van onzorgvuldig gebruik, o.a. het vervoeren van de tablet zonder
bescherming van bijgeleverde beschermhoes of het onbeheerd laten van de tablet, kan (volledig) voor rekening
van gebruiker worden gebracht. Dit ter beoordeling door de eigenaar.
6.3 In geval van diefstal van de tablet is gebruiker gehouden de eigenaar hiervan onmiddellijk op de hoogte te
stellen.
6.4 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is gebruiker daarnaast gehouden zo spoedig
mogelijk van de diefstal bij de politie aangifte te doen. Niet nakomen van deze plicht leidt voor de gebruiker tot
volledige schadeplicht ten opzichte van de eigenaar.
6.5 In geval van schade veroorzaakt door derden is gebruiker gehouden de eigenaar hiervan onmiddellijk op de
hoogte te stellen.
6.6 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is gebruiker daarnaast gehouden eigenaar te informeren
omtrent de identiteit van deze derde. Niet nakomen van deze plicht leidt voor de gebruiker tot volledige
schadeplicht ten opzichte van de eigenaar.
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HUURKOOPOVEREENKOMST iPad (Deel B)
Artikel 7 Bijzondere bepaling
Bij niet nakoming van het in deze overeenkomst bepaalde behoudt eigenaar zich alle rechtsmiddelen voor ten
behoeve van terugvordering van de tablet, dan wel ter verkrijging van schadevergoeding.
Voorts:
Is het de gebruiker verboden de tablet te gebruiken in strijd zijn met de doeleinden van de Stichting of die het
aanzien van de Stichting schade kan berokkenen, dan wel de grenzen van betamelijkheid en fatsoen
overschrijden. Installatie van illegaal verkregen software en het zogenaamde “jailbreaken” is nadrukkelijk
verboden. Gebruiker heeft kennisgenomen van de huisregels van de Stichting betreffende het Reglement
elektronische hulpmiddelen en sociale media. De Stichting neemt de vrijheid om gebruiksregels voor gebruik
van de tablet binnen de school aan te passen indien zij dit nodig acht.
Het is gebruiker geboden op eerste verzoek van eigenaar de tablet te (laten) controleren op het gebruik van
toegestane software e.d.
Artikel 8 Beëindiging overeenkomst
8.1 Eigenaar is bevoegd de overeenkomst tussentijds en zonder enige opzegtermijn op te zeggen en van
gebruiker de onmiddellijke teruggave van de tablet te verlangen indien gebruiker de tablet verwaarloost,
misbruikt, voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze bestemd is of gebruiker op enigerlei andere wijze
in strijd handelt met de bepalingen van deze overeenkomst.
8.2 Met verwijzing naar artikel 6.2 worden door eigenaar de eventuele schade en kosten voor rekening van
gebruiker gebracht.
8.3 Gebruiker zal de tablet, compleet inclusief toebehoren en in goede staat verkerend, uiterlijk op de dag van
beëindiging van deze overeenkomst inleveren bij eigenaar. Van deze inname zal een ontvangstbewijs worden
opgemaakt (het document: bewijs iPad ingeleverd), met vermelding van eventuele geconstateerde gebreken.
Eventuele herstel- of vervangingskosten komen voor rekening van de gebruiker onder toepassing van
artikel 6.1 en 6.2.
Artikel 9 Vroegtijdige ontbinding overeenkomst
9.1 De gebruiker heeft gedurende de looptijd van deze overeenkomst de mogelijkheid de overeenkomst
tussentijds op te zeggen, op voorwaarde dat de tablet in eigendom verkregen wordt. De tablet kan slechts in
eigendom worden verkregen door middel van betaling van het totaal van alle termijnen minus de reeds
voldane termijnen van de huurkoopovereenkomst(en).
De gebruiker is gehouden de tablet aan eigenaar aan te bieden ter verwijdering van software die aan de
eigenaar in licentie is gegeven.
9.2 Wanneer de gebruiker de studie afbreekt, wordt de huurkoopovereenkomst tussentijds ontbonden en is
het bepaalde in artikel 9.1 van toepassing.
9.3 Bij tussentijdse ontbinding door gebruiker van de huurkoopovereenkomst zal geen (gedeeltelijke) restitutie
van de jaarlijkse gebruikersbijdrage worden gegeven.
9.4 De gebruiker is verplicht onverwijld aan de eigenaar schriftelijk mededeling te doen van zijn eventuele
adreswijziging, alsmede van alle zaken en feiten en gebeurtenissen welke van invloed kunnen zijn op de positie
van de eigenaar ten opzichte van de gebruiker en/of de tablet.
Artikel 10 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter.
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