
Bruikleenovereenkomst Boeken                                                                      
 

 
Het Schoter - Sportweg 9 - 2024 CN HAARLEM - telefoonnummer 023-525 84 91 
 

De ondergetekenden: 

Het Schoter, gevestigd te Haarlem, verder te noemen “de school” 

 

en ………………………………………………………. (naam leerling), wonende te ……………………………………., 

verder te noemen “de leerling” (vertegenwoordigd door ouder/verzorger) zijn overeengekomen dat de school bereid is aan 

de leerling in bruikleen te geven de benodigde leermiddelen (boeken, cd-roms e.d.) voor  de duur van de opleiding. 

De partijen hebben deze bruikleenovereenkomst onder hierna genoemden bepalingen gesloten. 

Art.1.1: De school geeft op heden aan de leerling de benodigde leermiddelen in bruikleen voor de duur van de opleiding, 

de bruikleen eindigt bij het beëindigen van de opleiding of het verlaten van de school op de datum waarop de 

leermiddelen op school dienen te worden ingeleverd. 

De school is bevoegd om tussentijds de bruikleenovereenkomst zonder enige opzeggingstermijn op te zeggen en van de 

leerling de onmiddellijke teruggave van de leermiddelen te verlangen, indien de leerling om welke reden dan ook de 

school voor het einde van de opleiding verlaat. 

2. De leerling ontvangt de boeken van onze leverancier in de laatste week van de schoolvakantie op zijn of haar 

huisadres. De leerling controleert of de boeken allemaal en in  correcte staat zijn ontvangen. Mocht  dit niet het geval zijn 

dan neemt de leerling contact op met de leverancier of  met de boekencoördinator van de school. 

Art.2 De leerling verplicht  zich om: 

 Zorgvuldig om te gaan met de schoolboeken; 

 De schoolboeken te kaften en te onderhouden; 

 De schoolboeken niet/ met stift ,pen of potlood van enige opmerking te voorzien; 

 De schoolboeken te gebruiken in overeenstemming met hun bestemming; 

 De schoolboeken bij het einde van de bruikleenovereenkomst aan de school terug te geven. 

Art.3  Schade door verlies of beschadiging van de leermiddelen komt voor rekening van de leerling. 

Art.4 Het is de leerling verboden om de leermiddelen aan een ander in gebruik af te staan of aan een ander te verhuren. 

Art.5 Indien de leerling na het einde van de bruikleenovereenkomst of na opzegging hiervan door de school niet voldoet 

aan een verzoek van de school tot teruggave van de leermiddelen wordt de leerling d.m.v. een aangetekende brief door 

de school aangemaand voor de kosten van het gehele pakket.        

 

Aldus overeengekomen en ondertekend 

 

te   …………………………….        dd …………………………………………. 

 

 

Handtekening ouder/verzorger      Handtekening plaatsvervangend rector                                                                     

                                                                                

…………………………………                                              Arjan van Waveren                                                                                                               


