
Gebruiksovereenkomst laptop-2022 

 

DE ONDERGETEKENDEN: 

Katholieke Scholen Druivenstreek (vertegenwoordigd door Sint-Martinuscollege Overijse) 

hierna “SMO” genoemd 

en ouder/voogd van  ………………………………………………………….(leerling), hierna samen 

(ouder/voogd en leerling) “gebruiker” genoemd 

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

• SMO stelt de gebruiker een laptop ter beschikking om tijdens de lessen en voor 

schoolwerk thuis te gebruiken. Deze laptop behoort tot de basisuitrusting van elke 

leerling van het 1e jaar tot en met het 5e jaar op SMO en kan daarom niet geweigerd 

worden; 

 

• de laptop is en blijft  eigendom van SMO;  

 

• de gebruiker betaalt vanaf 1 september 2022 telkens bij het begin van het schooljaar 

een jaarlijkse gebruiksvergoeding van 50 euro. Bij aanvang van de gebruiksperiode 

wordt ook een waarborg betaald van 100 euro. Deze waarborg wordt terugbetaald als 

het toestel na de gebruiksperiode door de gebruiker in goede staat wordt teruggeven 

aan SMO. Als de leerling de school reeds in het eerste semester verlaat, wordt 

bovendien de helft (= 25 euro) van de jaarlijkse gebruiksvergoeding terugbetaald. 

 

 

• de gebruiker verklaart de laptop in goede staat te hebben ontvangen; 

 

• hieronder worden de nadere gebruiksvoorwaarden bepaald. 

 

1. Aard en uitvoering 

Het type laptop wordt door SMO vastgesteld en aangeschaft. 

 

Intern nummer van de laptop:  

Merk en type:  

1e graad: 

Dell Latitude 3420, XCTO, i3 – 8GB (Ram) – 128 GB SSD – Full HD scherm 14” 
 
Windows 10 Pro National Academic Standard 
11th Generation Intel Core i3-1115G4 (2 Core, 6M cache, base 3.0GHz, up to 4.10 GHz) 
14" FHD (1920 x 1080) AG Non-Touch, 250nits, Camera w/shutter & Microphone 
8GB, 1x8GB, DDR4 Non-ECC 
M.2 128GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive 
European Power Cord 
3 Cell 41Whr ExpressChargeTM Capable Battery 
65W AC Adapter, 4.5mm Barrel 
Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.1 
ENERGY STAR Qualified 

 



Waves Maxx Audio 
1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C port with DisplayPort alt mode/Power Delivery 
1 USB 3.2 Gen 1 port 
1 USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare 

1 USB 2.0 port 
1 HDMI 1.4a port 
1 RJ-45 Ethernet port 
1 Universal audio port 
1 barrel power adapter port 
1 microSD 3.0 card slot 
1 wedge-shaped lock slot 

 

2e en 3e graad 

Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 – Ryzen 3 – 8GB (RAM) – 128 GB SSD – Full HD scherm 14” 
 
14" FHD TN 250N AntiGlare ABS 
Microsoft Windows 11 Pro EDU 
AMD Ryzen 3-5300U 
8GB RAM DDR4-3200 
128GB SSD M.2 2242 NVMe TLC 
65W USB-C PCC 3PIN BK EU 
3Cell 45Wh Internal 
RGB Camera SW - Win11 
Wifi LAN 2X2 
1.64Kg 
Spill-resistant keyboard Azerty 
1 USB 2.0 
1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) 
1 USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™1.2) 
1 HDMI 1.4b 
1 Ethernet (RJ-45) 
1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 

Toebehoren:  

Case Logic Thule 13 Sleeve EVA/Nylon with Airflow channels for incase use 
Black 

Beschadigingen:  geen (nieuwstaat) 

Aanvangsdatum gebruik: ………………………….. 2022 

Einddatum gebruik: het moment dat de gebruiker SMO verlaat of naar het 3e jaar 

gaat. 

 

2. Rechten en plichten van de gebruiker 

 

• De laptop is een strikt persoonlijk werkinstrument voor de leerling en kan niet ter 

beschikking van derden worden gesteld of door derden worden gebruikt. 

 

• De gebruiker is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de laptop. 

 

• De gebruiker mag het bureaublad en de instellingen personaliseren en mag zelf 

software op de toestellen installeren, zolang die software legaal is, niet schadelijk is 

voor het toestel en de normale werking voor school niet vertraagt of hindert. SMO kan 

op elk moment beslissen om alle door de gebruiker geïnstalleerde software te 

verwijderen.  

 



• De leerling brengt de laptop vanaf 1 september 2022 elke lesdag mee naar school. 

 

• De laptop wordt thuis opgeladen. Slechts in uitzonderlijke gevallen mag de laptop op 

school geladen worden. 

 

• Tijdens lessen LO of tijdens andere activiteiten buiten het leslokaal kan de laptop 

tijdelijk opgeborgen worden in een locker. De laptop mag NOOIT in deze lockers of 

elders op school achterblijven na schooltijd. 

 

• Het toestel wordt geleverd met een spatwaterdichte, extra verstevigde laptoptas die in 

een normale boekentas past. Om schade te beperken moet deze tas gebruikt worden 

om het toestel op te bergen of te transporteren.  

 

• Wanneer de laptop moet hersteld worden of te traag werkt, wordt de laptop gereset 

naar de oorspronkelijke instellingen en software. Daardoor verdwijnen alle 

programma’s en bestanden die de gebruiker zelf op de laptop plaatste. De gebruiker 

wordt daarom zeer sterk aangeraden om alle belangrijke bestanden in de cloud te 

bewaren. 

 

• De leerling mag een kleine en verwijderbare sticker aanbrengen op het deksel om de 

eigen laptop makkelijk te herkennen. Er mogen geen andere, moeilijk verwijderbare 

stickers, tekeningen of gravures aangebracht worden op het toestel. Van zodra de 

leerling de school verlaat, wordt de laptop immers aan een andere leerling gegeven. 

 

• De gebruiker houdt de laptop ook tijdens de vakantieperiodes bij, behalve wanneer de 

leerling SMO na de vakantie zal verlaten.  

 

• Wanneer de leerling SMO verlaat of na een vakantie zal verlaten, wordt de laptop in 

goede en nette staat, zonder stickers, lijmresten of opschriften teruggegeven aan 

SMO.  Wanneer de laptop meer dan normale slijtagesporen vertoont of lijmresten, 

stickers, of  opschriften bevat of beschadigd is, zal de waarborg niet teruggeven 

worden. 

 

Beschadiging, defecten, diefstal en verlies 

• De gebruiker dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen om beschadiging, diefstal of 

verlies van de laptop te voorkomen. 

 

• Wanneer de laptop beschadigd geraakt of niet meer functioneert zoals het hoort, is de 

gebruiker verplicht om de laptop dadelijk te laten herstellen op school. Tijdens een 

herstelling op school krijgt de leerling een vervangtoestel.   

Als dit tijdens de vakantie gebeurt, moet de laptop vóór de nieuwe start van de lessen 

hersteld worden. In dat geval kan er rechtstreeks met Signpost contact opgenomen 

worden. Een technieker komt het toestel dan bij de gebruiker thuis herstellen. 

 

• Schade die binnen de waarborg valt, wordt gratis hersteld.  

 

• Het toestel is verzekerd voor schade die buiten de garantie valt. Er moet enkel een 

franchise (vrijstelling) van 39 euro betaald worden. Deze kost valt ten laste van de 

gebruiker. Als meerdere defecten (bijv. een gebroken scherm en een barst in de kast) 

geen verband met elkaar hebben, wordt dat beschouwd als twee afzonderlijke 

schadegevallen. In dat geval moet de vrijstelling van 39 euro voor elk defect 

afzonderlijk betaald worden. Defecten mogen dus niet ‘opgespaard’ worden om ze dan 



in een keer te laten herstellen om maar één keer de vrijstelling te moeten betalen. 

 

• Diefstal buiten de schoolpoort met braak of onder bedreiging wordt ook gedekt 

door de verzekering met een vrijstelling van 39 euro, ten laste van de gebruiker, op 

voorwaarde dat de gebruiker een proces verbaal laat opstellen door de politie. 

Enkel dan komt de verzekering tussen. De gebruiker is verplicht om dit ook binnen de 

24 uur aan SMO te melden. Bij gebrek aan dergelijk proces-verbaal, dient de 

gebruiker de vervangingswaarde van de laptop aan SMO te betalen (zie punt 

hieronder). 

 

• Diefstal op school of diefstal buiten de school zonder braak of bedreiging, wordt 

gelijkgesteld aan verlies en wordt, net zoals bij verlies, niet verzekerd. In dat geval 

verbindt de gebruiker zich tot betaling van de vervangingswaarde van de laptop aan 

SMO. De gebruiker ontvangt een ander toestel onder dezelfde voorwaarden als die van 

het eerste toestel: 100 euro waarborg + 50 euro per schooljaar gebruiksvergoeding. 

Als de gebruiksvergoeding voor dat schooljaar reeds betaald werd, moet die geen 2e 

keer betaald worden.  

 

De te betalen vervangingswaarde hangt af van hoeveel jaar de laptop reeds in gebruik 

is en staat hieronder vermeld. 

 

De reeds betaalde waarborg zal worden ingehouden en daarbovenop betaalt de 

gebruiker: 

 

Voor Dell Latitude 3420 

 

 

Voor Lenovo Thinkpad E14 

 

 

• De leerling dient de laptop bij het verlaten van SMO in volledige staat inclusief de 

laptoptas, terug te geven. Wanneer het toestel niet wordt ingeleverd wanneer de 

leerling SMO verlaat, wordt dit beschouwd als verlies van toestel en verbindt de 

gebruiker zich tot betaling van de vervangingswaarde van de laptop aan SMO. 

De te betalen vervangingswaarde hangt af van hoeveel jaar de laptop reeds in gebruik 

is en staat hieronder vermeld.  

 

De reeds betaalde waarborg zal worden ingehouden en daarbovenop betaalt de 

Verlies of niet-verzekerde 
diefstal tijdens: 

Extra te betalen na inhouding van de waarborg (met 
ontvangst van vervangtoestel) 

1e gebruiksjaar 480 euro + 100 euro waarborg voor vervangtoestel 

2e gebruiksjaar 430 euro + 100 euro waarborg voor vervangtoestel 

3e gebruiksjaar 350 euro + 100 euro waarborg voor vervangtoestel 

4e gebruiksjaar 230 euro + 100 euro waarborg voor vervangtoestel 

Verlies of niet-verzekerde 
diefstal tijdens: 

Extra te betalen na inhouding van de waarborg (met 
ontvangst van vervangtoestel) 

1e gebruiksjaar 590 euro + 100 euro waarborg voor vervangtoestel 

2e gebruiksjaar 540 euro + 100 euro waarborg voor vervangtoestel 

3e gebruiksjaar 460 euro + 100 euro waarborg voor vervangtoestel 

4e gebruiksjaar 350 euro + 100 euro waarborg voor vervangtoestel 



gebruiker:  

 

Voor Dell Latitude 3420 

 

 

Voor Lenovo Thinkpad E14 

 

3. Akkoord 

Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de gebruiker dat hij/zij de 

gevolgen van deze overeenkomst heeft begrepen en zich daarmee akkoord verklaart. 

 

Aldus overeengekomen en ondertekend op 

…………………………… , te Overijse 

    

Voor SMO         Gebruiker  

Administratief directeur     Ouder of voogd      Leerling 

Gert De Deken 

 

…………………….……          ……….………………… 
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