
BRUIKLEENOVEREENKOMST SCHOOLBOEKEN 

A. Bruikleenovereenkomst schoolboeken 

De schoolboeken worden gratis ter beschikking gesteld door de Stichting OSG 

Hengelo. Dit ontslaat niemand van de verplichting zorgvuldig om te gaan met de 

verstrekte schoolboeken. Onderstaande artikelen zijn daarom overeenkomstig 

van toepassing. 

Artikel 1: Definities 

1. Schoolboeken: de schoolboeken, les- en werkboeken, vermeld in het

geleverde overzicht bij de in ontvangstneming van de schoolboeken

(danwel aan het begin van het schooljaar of lopende het schooljaar).

2. Overeenkomst: de onderhavige overeenkomst, zoals getekend door

bevoegd gezag, leerling(e) en ouder(s)/verzorger(s).

3. Bruikleengever: Stichting OSG Hengelo

4. Bruikleennemer: leerling(e) en ouder(s)/verzorger(s)

Artikel 2 

1. Bruikleengever geeft aan bruikleennemer de schoolboeken voor de duur

van de overeenkomst in bruikleen.

2. Bruikleennemer verklaart de schoolboeken in goede staat van onderhoud

van bruikleengever in ontvangst te hebben genomen. Indien dit naar het

oordeel van de bruikleennemer niet het geval is, heeft de bruikleennemer

de mogelijkheid om binnen een week na ontvangst van de schoolboeken

de naar zijn/haar mening niet in goede staat van onderhoud verkerende

schoolboeken om te ruilen bij de bruikleengever.

3. De bruikleennemer dient de schoolboeken op eerste verzoek van

bruikleengever binnen twee weken na genoemd verzoek af te leveren

aan de bruikleengever met inachtneming van het hierna bepaalde.

Artikel 3 

1. De bruikleennemer verplicht zich om;

a. zorgvuldig om te gaan met de schoolboeken;

b. de schoolboeken te kaften en te onderhouden;

c. de schoolboeken niet met stift, pen of potlood van enige opmerkingen

te voorzien;

d. de schoolboeken te gebruiken in overeenstemming met hun

bestemming.

2. Het is aan bruikleennemer niet toegestaan de schoolboeken hetzij om

niet hetzij tegen een vergoeding aan een ander in gebruik af te staan of

te verhuren.



Artikel 4 

1. Bij teruggave van de schoolboeken aan bruikleengever dienen de

schoolboeken in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a. de schoolboeken dienen in complete staat te verkeren, inclusief

eventuele bijlagen zoals woordenlijsten en cd-roms.

b. de schoolboeken dienen in goede staat te verkeren. Hieronder wordt

onder andere verstaan:

- dat de bladzijden van de schoolboeken nog immer goed gelijmd of

gebonden zijn (derhalve geen losse bladzijden); 

- dat de schoolboeken niet beschreven zijn; 

- dat geen van de bladzijden van de schoolboeken gevouwen zijn 

(geen 'ezelsoren'); 

- dat er in de bladzijden van de schoolboeken niet geknipt is of dat 

er zich stickers in de schoolboeken bevinden. 

Artikel 5 

1. Indien de schoolboeken niet binnen twee weken na in artikel 2 lid 3

genoemd verzoek bij bruikleengever in goede staat, met inachtneming

van het bepaalde in artikel 4, zijn afgeleverd, is bruikleengever

gerechtigd de schade op bruikleennemer te verhalen.

2. Schade aan de schoolboeken door verlies of beschadiging komt voor

rekening van bruikleennemer.

Artikel 6 

1. Indien de bruikleennemer tijdens het lopende schooljaar van pakket

wisselt, worden de boeken voorafgaand aan de verstrekking van de

nieuwe boeken ingeleverd overeenkomstig artikel 4 en artikel 5 van deze

regeling. Bij niet inleveren van de schoolboeken vindt geen

pakketwisseling plaats.

2. Indien de bruikleennemer tijdens het lopende schooljaar de school

verlaat, worden de boeken voorafgaand aan de overstap naar de andere

school ingeleverd overeenkomstig artikel 4 en artikel 5 van deze

regeling. Bij niet inleveren van de schoolboeken kan geen formele

overstap plaatsvinden.

B. Gedragsregels 

 Door ondertekening van deze overeenkomst onderschrijven de leerling(e) en de 

 ouder(s)/verzorger(s) de gedragsregels vermeld in de schoolgids en het  

 leerlingenstatuut en verplichten zich hiernaar te handelen. 

Naam: Naam:  Naam: 

……………………………… ………………………………… ……………………………… 

……………………………… ………………………………… ……………………………… 

OSG Hengelo  Ouder/verzorger Leerling 

Datum: ……………………… 


