
 
 
 
Bruikleenovereenkomst 
De ondergetekenden: 
Het Adelbert College , gevestigd te Wassenaar, verder te noemen “School” 
en de ouders/verzorgers van leerling…………………………………..….…, 
wonende te ……………..……..…, verder te noemen “ Leerling” 
  
In aanmerking nemende: 
Dat School bereid is aan Leerling tegen betaling van een borgsom van € 100,- in bruikleen te geven de 
benodigde leermiddelen (boeken, cd-roms, e.d.) voor de duur van de opleiding en beginnend in het 
schooljaar 2017-2018. Over deze borgsom wordt geen rente vergoed. De oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het instellen van een borg van € 100,-. Ouders/verzorgers 
zullen deze borg retour ontvangen in de maand oktober van het schooljaar nadat de leerling van school is 
vertrokken. 
Dat partijen deze bruikleenovereenkomst onder na te noemen bepalingen hebben gesloten. 

Zijn overeengekomen als volgt: 
Art. 1.1. School geeft, na betaling van bovengenoemde borgsom, aan het begin van elk schooljaar aan 
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. 
School is bevoegd om tussentijds de bruikleenovereenkomst zonder enige opzeggingstermijn op te zeggen 
en van 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. 
1.2. Leerling verklaart jaarlijks de genoemde leermiddelen in nieuwe en of gebruikte doch goede staat van 
School in ontvangst te hebben genomen. Dit geschiedt als volgt: 

● Indien Leerling van mening is dat de boeken niet in goede staat verkeren kan Leerling dit uiterlijk op 
de allereerste of tweede dag van het schooljaar bij de mediatheek kenbaar maken onder vertoon 
van de betreffende leermiddelen.  

● Indien leerling in de eerste twee dagen van het schooljaar geen melding maakt van de onvoldoende 
staat van de boeken, heeft Leerling daarmee bevestigd dat de boeken in goede staat verkeren.  

Art. 2. Leerling is verplicht als een goed huisvader voor de Leermiddelen te zorgen, door deze in goede 
staat te houden, er niet in te schrijven (dit geldt ook voor werkboeken die de School meerdere jaren wil 
gebruiken) of op een andere manier schade toe te brengen, en deze bij het einde van het schooljaar weer 
op School in te leveren. 
Art. 3. Schade door verlies of beschadiging van de Leermiddelen komt voor rekening van Leerling, tenzij 
Leerling kan bewijzen, dat hem geen schuld treft (of: dat deze niet is toe te rekenen aan Leerling). Eventuele 
schade of vermissing wordt aan de Leerling gefactureerd. 
Art. 4. Het is aan Leerling verboden om de Leermiddelen hetzij om niet of tegen een vergoeding aan een 
ander in gebruik af te staan of aan een ander te verhuren. 
Art. 5. Indien Leerling na het einde van de bruikleenovereenkomst of na opzegging hiervan door School niet 
voldoet aan een verzoek van School tot teruggave van de Leermiddelen, wordt de borgsom niet aan 
Leerling terugbetaald en ontvangt Leerling een factuur ter hoogte van de vervangingswaarde van de 
leermiddelen welke binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan dient te zijn. 
Art. 6. Indien op grond van bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van de schoolleiding, Leerling 
geen borg hoeft te betalen, zal er aan het eind van de schoolloopbaan geen retournering plaatsvinden en 
blijft hetgeen is gesteld in de artikelen 1 t/m 5 m.b.t. gebruik, inleveren en verrekenen van schade van 
toepassing. 
 
Aldus overeengekomen en ondertekend  
 
te ……..………….……….…….(plaats)   op ………..……………………….. (datum) 
Naam  ouder/verzorger:…………………………….. Naam verantwoordelijke School 
Handtekening ouder/verzorger    B. Breebaart 

 


