Voorwaarden koop 2019-2020

De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs voor Noord en Midden Drenthe
(Dr. Nassau College), gevestigd te Assen, aan de Groen van Prinstererlaan
98, 9402 KG te Assen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr.
M.M.A.M. Klaverkamp, Bestuurder hierna te noemen “de school”

6.5
6.6

en
6.7
leerling van de school, wettelijk vertegenwoordigd door zijn/haar
ouder(s)/verzorger(s), of indien 18 jaar of ouder, hierna te noemen “gebruiker”
komen als volgt overeen:

Artikel 1
1.1
1.2

1.3

3.2
3.3

3.4

Voorts:
Is het de gebruiker verboden het device te gebruiken in strijd zijn met
de doeleinden van het Dr. Nassau College of die het aanzien van het
Dr. Nassau College schade kan berokkenen, dan wel de grenzen van
betamelijkheid en fatsoen overschrijden. Installatie van illegaal
verkregen software en het zogenaamde “jailbreaken” of “rooten” is
nadrukkelijk verboden. Gebruiker heeft kennisgenomen van het
protocol Mobiele Telefonie en Social Media. Het Dr. Nassau College
neemt de vrijheid om gebruiksregels voor gebruik van het device
binnen de school aan te passen indien zij dit nodig acht.

Gebruiksperiode en betaling

Aflevering

Gebruiker zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van het device nagaan
of het device en de bijbehorende computerprogrammatuur correct
functioneren.
Bij niet of onjuist functioneren van het device is gebruiker gehouden dit
onmiddellijk aan de school te melden.
Gebruiker is verplicht voor het device te zorgen conform de
gebruiksinstructie en deze slechts in overeenstemming met de beoogde
bestemming, waarvoor het device is afgegeven, te gebruiken.
Onder verwijzing naar artikel 6 zal de school bij het ontstaan van
schade en/of verlies gebruiker zo spoedig mogelijk een vervangend
werkend device ter beschikking stellen, dit ter bevordering van de
voortgang van het onderwijs.

Het is gebruiker geboden op eerste verzoek van de school het device te
(laten) controleren op het gebruik van toegestane software e.d.
Artikel 8
8.1

8.2

Niet van toepassing

Artikel 5

Gebruik

9.1
9.2

5.2
5.3

5.4

5.5

5.6

Het
is
gebruiker
niet
toegestaan
reparaties
en/of
onderhoudswerkzaamheden aan het device te (doen) verrichten.
Storingen en benodigde reparaties aan het device dienen gemeld te
worden aan de afdeling ICT van het Dr. Nassau College. Deze is
verantwoordelijk voor noodzakelijk onderhoud en reparaties aan het
device.
Gebruiker mag het besturingssysteem niet wissen of opnieuw
installeren.
Gebruiker is verplicht de aangeboden beheersprofielen, die ervoor
dienen om het device te beheren vanuit de afdeling ICT, geïnstalleerd
te hebben.
Gebruiker is - in het kader van technische controles - verplicht op
eerste verzoek van de school het device aan de school te
overhandigen.
Gebruiker is gehouden het device te bewaren en te vervoeren met
adequate bescherming (dichtgeklapt scherm bij laptop of in
beschermhoes bij tablet).
Gebruiker zal met verwijzing naar artikel 3 lid 3, het device doelmatig
beveiligen door gebruik te maken van een gebruikersnaam en
wachtwoord en deze niet aan derden ter inzage of beschikking geven.

Artikel 6
6.1

6.2

6.3
6.4

Schade en vergoeding

Tijdens de duur van de (onafgebroken) gebruikersovereenkomst is
gebruiker verantwoordelijk voor het device inclusief beschermhoes. Bij
schade veroorzaakt aan het device, met uitzondering van de schade
welke in de garantie valt, is het eigen risico voor de gebruiker bij een 1e
schadegeval € 100,-. In geval van meerdere schadegevallen tijdens de
duur van genoemde gebruikersovereenkomst is het eigen risico
bepaald op € 150,- voor het 2e- en 100% de volgende schadegevallen.
Gebruiker zal dit bij eerste vordering aan de school betalen.
Schade aan het device, die het gevolg is van onzorgvuldig gebruik, o.a.
het vervoeren van het device zonder bescherming van de
beschermhoes of het onbeheerd laten van het device, kan (volledig)
voor rekening van gebruiker worden gebracht. Dit ter beoordeling door
de school.
In geval van diefstal van het device is gebruiker gehouden de school
hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is gebruiker daarnaast
gehouden zo spoedig mogelijk van de diefstal bij de politie aangifte te
doen en een kopie van de aangifte aan de school te doen toekomen.
Niet nakomen van deze plicht leidt voor de gebruiker tot volledige
schadeplicht ten opzichte van de school.

9.3

Beëindiging overeenkomst

De school is bevoegd de overeenkomst tussentijds en zonder enige
opzegtermijn op te zeggen indien gebruiker het device 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.
Met verwijzing naar artikel 6.2 worden door de school de eventuele
schade en kosten voor rekening van gebruiker gebracht.

Artikel 9
Artikel 4

5.1

Bijzondere bepaling

Bij niet nakoming van het in deze overeenkomst bepaalde, behoudt de
school zich alle rechtsmiddelen voor ter verkrijging van
schadevergoeding.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar.

Artikel 3
3.1

Artikel 7

De gebruiker verkrijgt het eigendomsrecht over een device inclusief
toebehoren.
De levering van het device zal plaatsvinden na bestelling op de
betreffende website en na betaling van de eindsom. Door gebruik te
maken van de bestelwebsite en daar geboden korting op de adviesprijs,
gaat de gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
Gebruiker stemt er mee in dat zijn/haar gegevens en de gegevens van
het bestelde device door de leverancier aan de school beschikbaar
gesteld worden, met het doel de in deze overeenkomst opgenomen
verplichtingen na te kunnen komen.

Artikel 2
2.1

Beschrijving object en aflevering

Ingeval van schade veroorzaakt door derden is gebruiker gehouden de
school hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is gebruiker daarnaast
gehouden de school te informeren omtrent de identiteit van deze derde.
Niet nakomen van deze plicht leidt voor de gebruiker tot volledige
schadeplicht ten opzichte van de school.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1 is de school bij volledig verlies
of onherstelbare schade verplicht het device te vervangen door het
eenvoudigste model dat voldoet aan de eisen van de school. Indien de
te vervangen tablet een duurder model was, kan de gebruiker tegen
bijbetaling opnieuw voor een duurder model kiezen.

Vroegtijdige ontbinding overeenkomst

De gebruiker heeft gedurende de looptijd van deze overeenkomst de
mogelijkheid de gebruikersovereenkomst tussentijds op te zeggen.
De overeenkomst wordt automatisch ontbonden wanneer de gebruiker
de studie afbreekt.
De gebruiker is verplicht onverwijld aan de school 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 school ten opzichte van de gebruiker en/of het device.

Artikel 10 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

