
 

 

 

Onderwerp  Bruikleenovereenkomst gratis schoolboeken  
 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
Deze verklaring heeft betrekking op het ter beschikking stellen door Het Perron van gratis schoolboeken, welk aan een 
leerling ter beschikking worden gesteld voor de duur van een schooljaar, welke aanvangt de dag na de zomervakantie en 
eindigt voor het begin van de daaropvolgende zomervakantie, gedurende de gehele schoolperiode wanneer deze 
verstrekking van toepassing is, zoals deze door het Ministerie van OCW officieel worden gepubliceerd. Door acceptatie van 
deze verklaring, door ondertekening van de gebruikersovereenkomst verklaart de leerling en zijn ouders ten opzichte van 
Het Perron het navolgende: 
 
1.Dat de leerling uitsluitend gratis schoolboeken krijgt waar hij aanspraak op kan maken voor een specifiek schooljaar 
en de vakken die hij gedurende dat schooljaar zal gaan volgen. 
 
2. Dat de leerling 
a. zorgvuldig met de gratis schoolboeken zal omgaan; 
b. de gratis schoolboeken niet met stift, pen of potlood of anderszins van enige opmerkingen of illustraties zal voorzien; 
c. de gratis schoolboeken zal gebruiken in overeenstemming met hun bestemming. 
 
3. Dat de leerling de gratis schoolboeken niet hetzij om, niet hetzij tegen een vergoeding aan een ander in gebruik zal 
afstaan of verhuren. 
 
4. Dat voor zover er sprake is van digitale leermiddelen, de leerling een niet overdraagbare licentie voor de duur van het 
desbetreffende schooljaar verkrijgt en de leerling zorgvuldig met digitale leermiddelen zal omgaan. De eventueel door Het 
Perron verstrekte gebruikersnaam en/of het wachtwoord blijven eigendom van de school dan wel van haar leveranciers. 
Verstrekte wachtwoorden, gebruikersnamen of soortgelijke toegangs‐ en gebruikerscodes zijn strikt persoonlijk en het is 
niet toegestaan de verstrekte wachtwoorden, gebruikersnamen of soortgelijke toegangs‐ en gebruikerscodes door derden 
te laten gebruiken. 
 
5. Dat de leerling direct na het einde van het schooljaar de gratis schoolboeken zal retourneren via de informatie welke de 
leerling ontvangt van de leverancier. 
 
6. Dat de leerling zich ervan bewust is dat hij een boete verschuldigd is per gratis schoolboek indien een of meerdere gratis 
schoolboeken niet conform het bepaalde in het voorgaande lid worden geretourneerd, welke boete gelijk is aan 
vijfenzeventig procent (75%) van de koopprijs van het betreffende gratis schoolboek indien het nieuw zou worden 
aangeschaft. 
 
7. Dat de leerling en zijn ouders gehouden zijn tot vergoeding van schade, gedurende het schooljaar aan de gratis 
schoolboeken toegebracht, welke schade is gefixeerd op vijfenzeventig procent (75%) van de koopprijs van het betreffende 
gratis schoolboek indien het nieuw zou worden aangeschaft. Onder deze schade wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend 
verstaan: alle vormen van schade als gevolg van brand, vocht, diefstal en indien de gratis schoolboeken op het moment van 
retourneren niet aan een of meerdere van de volgende voorwaarden voldoen: 
a. de gratis schoolboeken dienen in complete staat te verkeren, inclusief eventuele bijlagen zoals woordenlijsten en cd‐
roms. 



 

 

b. De gratis schoolboeken dienen in goede staat te verkeren. Hieronder wordt onder meer verstaan dat: 
‐ de bladzijden van de gratis schoolboeken nog immer goed gelijmd of gebonden zijn (derhalve geen losse    bladzijden); 
‐ de gratis schoolboeken niet beschreven of beklad zijn; 
‐ geen van de bladzijden van de gratis schoolboeken gevouwen zijn; 
‐ er in de bladzijden van de gratis schoolboeken niet geknipt is of dat er zich stickers in de gratis schoolboeken bevinden; 
‐ er geen bladzijden ontbreken. 
 
8. Dat in afwijking van hetgeen in artikel 6 en 7 is bepaald de leerling niet aansprakelijk zal worden gesteld voor schade 
ontstaan aan de gratis schoolboeken, wanneer één of meer gratis schoolboeken gedurende het schooljaar, aantoonbaar 
door de leerling, buiten de schuld van de leerling beschadigd zijn geraakt door vocht‐ of brandschade of verloren raken 
door diefstal (bewijs van aangifte bij politie noodzakelijk). De leerling wordt dan ontheven van zijn verplichting om die gratis 
schoolboeken aan het einde van het schooljaar onbeschadigd in te leveren. 
 
9. Dat het bedrag van de schade en/of boete aan gratis leermiddelen bij de leerling en zijn ouders door middel van 
verzending van een factuur in rekening zal worden gebracht. Indien de factuur niet volledig en/of tijdig wordt voldaan, 
alsmede de aanmaning niet wordt voldaan, Het Perron zich het recht voorbehoudt een incassobureau in te schakelen. Alle 
bijkomende kosten om alsnog de rekening te innen komen dan voor rekening van de leerling en zijn ouders. De leerling 
krijgt GEEN nieuw boekenpakket totdat de rekening en eventuele extra kosten zijn betaald. 
 
10. De leerling dient bij de in ontvangstneming van de leermiddelen te controleren of de gratis schoolboeken met de 
bestelling overeenstemmen en akkoord zijn. Een klacht over gratis schoolboeken dient door de leerling binnen veertien (14) 
werkdagen na ontvangst te worden meegedeeld.  
 
Op deze verklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden, indien geen minnelijke oplossing kan 
worden gevonden, uiteindelijk beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Utrecht. 
 
Bruikleengever,   
     
 
 
A. Diepeveen 
Locatiedirecteur Het Perron  
 
Bruikleennemer, 
 

Naam leerling  

Leerlingnummer  

Plaats  

Datum  

Naam ouder/verzorger  

Handtekening ouder,  
verzorger 

 

 


