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(Huur)koopovereenkomst iPad - 2019/2020                    
 
Deze (huur)koopovereenkomst Ipad - 2019/2020 (“(huur)koop-

overeenkomst”) wordt aangegaan door OSG Piter Jelles (“Piter 
Jelles”), in dezen vertegenwoordigt door CentralPoint B.V., als 
zijnde verkoper en leverancier, en de ouder dan wel de verzorger (“ouder”) van de leerling 
ingeschreven bij Piter Jelles (“leerling”) als zijnde koper, 

 
Overwegende dat: 
 

de (huur)koopovereenkomst ertoe strekt om aan nieuwe, voornamelijk 1e jaars, 

leerlingen van Piter Jelles, vanaf het cursusjaar 2019/2020, een Ipad 32GB van de 6e 
generatie, winkelwaarde € 398,00, inclusief accessoires en een STM Dux case 
beschermhoes (winkelwaarde € 39,95), te verschaffen ter ondersteuning van het 
onderwijs. Vervolgens aangeduid als Ipad met toebehoren. 

 
Piter Jelles en de ouder komen als volgt overeen: 
 
Artikel 1 (inleidende bepalingen) 

1.1 Deze (Huur)koopovereenkomst wordt in de aanpalende regelingen eveneens 
aangehaald als “(Huur)koopovereenkomst”; 

1.2 De ouder, wanneer gebruik makend van de mogelijkheid tot aanschaf van een IPad 
met toebehoren middels de (huur)koopovereenkomst, neemt automatisch en 

zonder kosten deel aan het iServicepakket. Het iServicepakket heeft ten doel om 
voor de duur van reparatie of vervanging, rekening houdende met de voorwaarden, 
het doorlopend gebruik van de iPad met toebehoren zoveel mogelijk te garanderen. 
De rechten, plichten en voorwaarden zijn opgetekend in het Reglement iService-

pakket. Door akkoord te gaan met deze (huur)koopovereenkomst verklaart de 
ouder zich bekend met de inhoud van het reglement en committeert zich aan de 
voorwaarden;  

1.3 De ouder, wanneer gebruik makend van de mogelijkheid tot aanschaf van een IPad 

met toebehoren middels de (huur)koopovereenkomst, verklaart door akkoord te 
gaan met deze (huur)koopovereenkomst, indachtig de artikelen 2.5, 3.9 t/m 3.12, 
de leerling te hebben vergewist van het Reglement Ipadgebruik; 

1.4 De ouder, wanneer gebruik makend van de mogelijkheid tot aanschaf van een iPad 

met toebehoren middels de (huur)koopovereenkomst, kan kiezen ofwel voor koop 
ofwel voor huurkoop van de iPad met toebehoren. De voorwaarden verschillen, 
artikelen 2 en 3. 

 
Artikel 2 (koopovereenkomst) 
2.1 Ingeval van koop wordt de ouder het aankoopbedrag van de IPad verschuldigd 

gelijk aan de contante waarde minus de verleende korting, eventueel vermeerderd 

met de in rekening te brengen verzendkosten; 
2.2 Ingeval van koop vindt betaling van het aankoopbedrag plaats middels directe 

contante betaling via het betalingssysteem IDEAL in de voor de ouders speciaal 
opengestelde webshop; 

2.3 Ingeval van koop wordt het eigendom van de iPad met toebehoren aan de ouder 
overgedragen middels feitelijke bezitsverschaffing; 

2.4 Ingeval van koop is de leverancier gehouden om aan de ouder het feitelijk bezit 
van de iPad met toebehoren te verschaffen eerst nadat het aankoopbedrag op de 

in de webshop aangegeven bankrekening is bijgeschreven; 
2.5 Ingeval van koop geldt het Reglement Ipadgebruik als een normerende richtlijn 

voor de wijze van gebruik. Ingeval de gebruiksvoorwaarden niet worden gevolgd 
kan dat ertoe leiden dat dat de leerling van het gebruik van de iPad met 

toebehoren binnen de kaders van het onderwijs wordt uitgesloten.  
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Artikel 3 (huurkoopovereenkomst) 
3.1 Ingeval van huurkoop wordt de ouder de huurkoopsom verschuldigd gelijk aan de 

contante waarde van de iPad met toebehoren krachtens (huur)koop-

overeenkomst; 
3.2 Ingeval van huurkoop vindt betaling van de huurkoopsom plaats in de overeenge-

komen betalingstermijnen, te weten 24 gelijke maandelijkse termijnen van € 14,50 
middels automatische incasso, te incasseren na daartoe krachtens machtiging te 

zijn gerechtigd; 
3.3 Ingeval van huurkoop gaat het eigendom van rechtswege over na algehele betaling 

van de huurkoopsom; het eigendom wordt voorbehouden en gaat automatisch 
over na de laatste termijnbetaling dan wel betaling ineens van het restant van de 

huurkoopsom overeenkomstig artikel 3.5; 
3.4 Ingeval van huurkoop is Piter Jelles gehouden om aan de ouder het feitelijk bezit 

van de iPad met toebehoren te verschaffen eerst nadat de eerste termijnbetaling 
op de aangegeven bankrekening is bijgeschreven; 

3.5 Ingeval van huurkoop heeft de ouder te allen tijde recht op een overzicht van de 
resterende huurkoopsom; 

3.6 Ingeval van huurkoop is de ouder te allen tijde bevoegd tot aflossing van het 
restant van de huurkoopsom ineens; 

3.7 Ingeval van huurkoop zijn financieringskosten en incassokosten verschuldigd; 
3.8 Ingeval van huurkoop komt de iPad met toebehoren van het moment van feitelijke 

bezitsverschaffing af voor rekening en risico van de ouder; waardevermindering, 
beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, laat de (financiële) verplichtingen 

uit hoofde van de (huur)koopovereenkomst onverlet niettegenstaande aanspraken 
uit hoofde van het iServicepakket; 

3.9 Ingeval van huurkoop zijn ouder en leerling zolang het eigendom niet is 
overgedragen (artikel 3.3), voor wat betreft het gebruik - onverminderd het 

bepaalde in het Reglement Ipadgebruik - slechts gerechtigd om de iPad met 
toebehoren te gebruiken overeenkomstig de bestemming en met inachtneming van 
de onderwijsdoelstelling;  

3.10 Ingeval van huurkoop zijn ouder en leerling zolang het eigendom niet is 

overgedragen (artikel 3.3) - onverminderd het bepaalde in het Reglement 
Ipadgebruik - niet gerechtigd om de iPad Air met toebehoren in gebruik te geven 
aan een derde dan wel de eigendom aan een derde over te dragen.  
Meer algemeen geldt voor ouder en leerling de plicht tot het betrachten van de 

zorg van een goed huisvader; 
3.11 Ingeval van huurkoop is Piter Jelles gerechtigd om de (huur)koopovereenkomst (in 

rechte) te ontbinden wanneer de ouder dan wel de leerling, na waarschuwing dan 
wel ingebrekestelling, in verzuim is ten aanzien van de (financiële) verplichtingen 

uit hoofde van de (huur)koopovereenkomst of het Reglement iPadgebruik. Voor 
zover de betaalde termijnbedragen de dagwaarde overschrijden en daaruit 
voordeel wordt getrokken door Piter Jelles, wordt het aldus verkregen voordeel 
alsdan aan de ouder gerestitueerd; 

3.12 Ingeval van huurkoop vindt na overdracht van het eigendom artikel 2.5 overeen-
komstige toepassing. 

 

Artikel 4 (geleverde staat) 
4.1 Door akkoord te gaan met deze (huur)koopovereenkomst, verklaart de ouder dat 

de iPad met toebehoren volledig en in nieuwstaat, zonder beschadigingen, in 
feitelijk bezit is overgedragen. 

 
Artikel 5 (gebruik)  
5.1 Het is leerling niet toegestaan reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden aan de 

iPad te (doen) verrichten. Storingen en benodigde reparaties aan de iPad dienen 

direct gemeld te worden aan Piter Jelles. Piter Jelles draagt zorg voor het verrichten 
van onderhoud en reparaties aan de iPad;  
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5.2  Leerling is - in het kader van technische controles - verplicht op eerste verzoek van 
Piter Jelles de iPad aan Piter Jelles te overhandigen.  
Piter Jelles zal ervoor zorgdragen dat de iPad ten spoedigste weer voor leerling 

beschikbaar is. Ondertussen kan de leerling gebruik maken van het iServicepakket; 
5.3  Leerling is verplicht te allen tijde - ook bij niet-gebruik en bij vervoer - de bij de 

geleverde iPad meegeleverde beschermhoes (STM Dux case) te gebruiken; 
5.4  Leerling zal als een goede gebruiker voor de iPad zorgdragen, deze doelmatig 

beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de aard en de bestemming van de 
iPad;  

5.5  Leerling is verplicht onverwijld aan de Piter Jelles (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 Piter Jelles ten 
opzichte van leerling en/of de iPad.  

 
Artikel 6 (schade, diefstal, vermissing) 

6.1 Tijdens de huurkoopperiode is leerling verantwoordelijk voor de iPad, inclusief 
beschermhoes. Ingeval van schade maakt de leerling gebruik van het iServicepakket 
en de daarin opgenomen afspraken; 

6.2  Schade aan de iPad, die het gevolg is van onzorgvuldig gebruik, o.a. het vervoeren 

van de iPad zonder bescherming van bijgeleverde beschermhoes of het onbeheerd 
laten van de iPad, kan (volledig) voor rekening van leerling worden gebracht;  

6.3  In geval van diefstal/vermissing van de iPad is leerling gehouden de in het reglement 
iServicepakket beschreven regels onmiddellijk te volgen, waaronder het direct of zo 

spoedig mogelijk aangifte doen van diefstal of vermissing bij de politie. 
  Het niet nakomen van deze plicht leidt voor de ouder tot volledige schadeplicht ten 

opzichte van Piter Jelles. 
 

Artikel 7 (uitschrijving binnen de overeengekomen betalingstermijn) 
Schrijft een leerling zich bij OSG Piter Jelles uit binnen de overeengekomen 
betalingstermijn na feitelijke bezitsverschaffing van de iPad met toebehoren: 
7.1 ingeval van koop: 

 - worden op moment van uitschrijving de aanspraken van een ouder op het 
iServicepakket beëindigd; 

7.2 ingeval van huurkoop,  
a. wanneer het restant van de huurkoopsom ineens wordt voldaan: 

 - gaat overeenkomstig artikel 3.3 de eigendom van rechtswege over en worden 
de aanspraken van een ouder op het iServicepakket op moment van 
uitschrijving beëindigd; 

b. Wanneer betaling van het restant van de huurkoopsom, binnen een maand nadien, 

uitblijft: 
 - is Piter Jelles vanwege de voorbehouden eigendom gerechtigd om feitelijke 

bezitsverschaffing van de ouder te verlangen. Voorts vervallen de aanspraken 
op het iServicepakket per datum uitschrijving.  

Voor zover de betaalde termijnbedragen de dagwaarde overschrijden en 
daaruit voordeel wordt getrokken door Piter Jelles, wordt het aldus verkregen 
voordeel aan de ouder gerestitueerd. 

 
Door akkoord te gaan met de (huur)koopovereenkomst committeert de ouder zich aan de 
inhoud van de (huur)overeenkomst, het Reglement Ipadgebruik en het Reglement 
IServicepakket. Ook de betrokken leerling geeft hierbij aan dat hij/zij de inhoud van de 

(huur)koopovereenkomst begrijpt en belooft zich te houden aan de inhoud ervan. 
 
Leeuwarden,  
juni 2017 
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Reglement iPadgebruik Piter Jelles 2019-2020 
 
Het Reglement iPadgebruik is opgemaakt door:  

 
 

Osg Piter Jelles, 
 

 
Overwegende dat: 
 
 

de iPad 32 GB (6e generatie) (hierna te noemen iPad) met toebehoren is aangekocht 
met oog op de onderwijsdoelstellingen van OSG Piter Jelles.  
 
Het is daarom dat ouder/verzorger en leerling zich wat betreft het gebruik, op straffe 

van de sancties vervat in de artikelen 2.5 (koop), 3.9, 3.12 (huurkoop) van de 
(Huur)koopovereenkomst, rekenschap hebben te geven van het volgende:  

 
 

 

Artikel 1 (inleidende bepalingen) 
1.1 Dit reglement wordt in de aanpalende regelingen aangehaald als het “Reglement 

iPadgebruik”; 
1.2 Begrippen hebben gelijke betekenis als onder de (Huur)koopovereenkomst voor 

zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald; 
 
 
Artikel 2 (gebruiksvoorwaarden) 

Ouder/verzorger en leerling zijn gehouden tot, althans dienen zich voldoende in te 
spannen tot: 
 
2.1 het in een goede staat houden van de iPad met toebehoren; 

2.2 het in een representatieve staat houden van de iPad met toebehoren; 
2.3 het opgeladen hebben van de iPad voorafgaande aan de schooldag; 
2.4 het gebruik op een betamelijke wijze van de iPad met toebehoren; 
2.5 het regelmatig zorgdragen voor reservekopieën van software en databestanden; 

2.6 
 

het onthouden van gebruik van de iPad met toebehoren waardoor het aanzien van 
OSG Piter Jelles wordt geschaad, daaronder in ieder geval: 

 - downloaden van illegale software; 

 - jailbreaken van de iPad; 
2.7 het voortdurend gebruik (is een verplichting) van de meegeleverde beschermhoes 

STM Dux case. 
 


