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Reglement Uitleen Laptops/tablets 
  
Het bestuur van Agora, stichting voor bijzonder primair onderwijs in de Zaanstreek, stelt gedurende de sluiting 

van de school in verband met het Corona virus, een laptop of tablet ter beschikking van leerlingen die zelf geen 

beschikking hebben over een dergelijk middel, om onderwijs op afstand aan te kunnen bieden; 
Bij het in ontvangst nemen van het materiaal stemt de lener in met onderstaande regels. 
 
 
Artikel 1. Uitgeleende zaken 
Dit reglement heeft betrekking op de uitleen van de laptop of tablet die door de school van de leerling aan de 
ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger ter beschikking is gesteld. Bij het in ontvangst nemen van de 
laptop/tablet is op school voor ontvangst getekend . De laptop of tablet blijft ten alle tijden eigendom van de 
Stichting Agora. Mocht u onverhoopt niet akkoord gaan met dit reglement dan wordt u verzocht de 
uitgeleende laptop of tablet per ommegaande aan de school te retourneren.  
 
Artikel 2. Duur van de bruikleen 
Stichting Agora leent de laptop/tablet aan de ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger uit voor de 
periode dat de school vanwege bovengenoemde situatie gesloten is. 
 
Artikel 3. Levering en retour 
De ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger draagt zelf zorg voor het ophalen van de laptop/tablet bij 
de school van Stichting Agora. Bij (voortijdige) beëindiging van de bruikleen zorgt de 
ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger dat hij de laptop/tablet terugbrengt naar de school van 
Stichting Agora.  
 
Artikel 4. Staat van de laptop/tablet 
De ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger is verplicht bij de levering van de laptop/tablet dit grondig 
te inspecteren op gebreken dan wel op het verwachtingspatroon daarvan. Indien er iets niet in orde mocht 
zijn, dient de ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger Stichting Agora hiervan meteen op de hoogte te 
brengen. Indien de ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger niet uiterlijk binnen 5 dagen na de dag van 
de levering Stichting Agora wijst op  aanwezig zijnde gebreken, wordt door de ouder/verzorger/wettelijke 
vertegenwoordiger ingestemd met de staat van de laptop/tablet.   
  
Artikel 5. Verplichtingen ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger 
a)  De ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger is verplicht: 

- de laptop/tablet enkel te gebruiken voor het doel waarvoor het in bruikleen is gegeven, dat is het 
volgen van onderwijs op afstand; 

- de laptop/tablet overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van 
toezicht, die aan ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger bij aflevering van de goederen zijn 
medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen; 

- de laptop/tablet te beheren conform het beleid informatiebeveiliging en privacy van Stichting Agora; 
- Stichting Agora ten allen tijde toegang tot de laptop/tablet te verschaffen. 

b)  Het is de ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger niet toegestaan veranderingen aan de 
laptop/tablet aan te brengen. Ook mag de ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger de laptop/tablet 
niet aan derden ter beschikking stellen, verpanden of op enigerlei andere wijze vervreemden. 
Beschikbaarstelling aan derden is uitsluitend toegstaan mits hiervoor schriftelijke toestemming van 
Stichting Agora is ontvangen. 

 
Artikel 6 Onderhoud en Reparatie 
a) Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door toedoen 

van derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage 
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kan worden beschouwd, dan kunnen de kosten daarvan afzonderlijk aan de ouder/verzorger/wettelijke 
vertegenwoordiger in rekening worden gebracht. 

b) Schade veroorzaakt door verwijtbare nalatigheid, opzet en bewuste roekloosheid van de 
ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger komt volledig voor rekening van de 
ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger. 

 
Artikel 7 Schade, diefstal of verlies 
a) De ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger is verplicht elke schade en gebrek aan de laptop/tablet 

meteen aan Stichting Agora te melden.  
b) De ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger treft maatregelen, zodat risico’s voor het beschadigen of 

verloren gaan van de laptop/tablet bij normaal functioneel gebruik tot een minimum beperkt blijven.  
c) Zonder toestemming van Stichting Agora mag de ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger niet tot 

reparatie overgaan.  
d) Bij verlies of diefstal van de laptop/tablet dient de gebruiker dit onmiddellijk te melden bij Stichting Agora 

en hiervan binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie. Een kopie van de aangifte dient te worden 
ingeleverd bij Stichting Agora via bruikleen@agora.nu  
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