
 

Dominicus College afbetalingsovereenkomst iPad leerling – augustus 2021  
Pagina 1 van 3 

 
 

AFBETALINGSOVEREENKOMST  IPAD 
 
 
De ondergetekenden: 
1. Dominicus College 
 hierna te noemen: “de onderwijsinstelling”; 
 
2. ……………………………………….. 
 hierna te noemen: “de leerling”; 
 
3. ………………………………………… 

hierna te noemen: “de ouder / wettelijk vertegenwoordiger”; 
 
 
 
In aanmerking nemende dat: 
De onderwijsinstelling in het kader van een efficiënte en kwalitatieve onderwijsvoering heeft besloten over 
te gaan tot de verstrekking van een iPad aan haar leerlingen; 
 
Verklaren als volgt: 
De ondergetekenden verklaren dat zij een afbetalingsovereenkomst iPad zijn aangegaan waarop de 
navolgende voorwaarden van toepassing zijn:  

• De onderwijsinstelling verstrekt aan de leerling een iPad met toebehoren (oplaadkabel en 
beschermhoes) ten behoeve van de uitoefening van zijn / haar studie.  

• Deze overeenkomst bepaalt de nadere gebruiksvoorwaarden waaronder de leerling de iPad 
kan gebruiken.  

• Door ondertekening aanvaardt de ouder / wettelijk vertegenwoordiger alle voorwaarden van 
deze overeenkomst. 

 
1. Aard en uitvoering 
 
a. Het type iPad wordt door de onderwijsinstelling vastgesteld en aangeschaft; 
 
b. De levering van de iPad zal plaatsvinden bij aanvang van het schooljaar door afgifte aan de 

leerling. Levering zal niet eerder plaatsvinden dan nadat de onderhavige 
afbetalingsovereenkomst in tweevoud ondertekend en geretourneerd is; 

 
d. De ouder / vertegenwoordiger machtigt de onderwijsinstelling gedurende de looptijd een 

maandelijkse betaling van € 13,- (10,2 inch iPad  32 GB) te incasseren aan het begin van de 
eerst volgende maand na ondertekening;  
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e. De termijnen worden afgeschreven van: 
 

Bankrekening (IBAN): ……………………………………… 
 

T.n.v.:   ……………………………………… 
 

Adres:   ……………………………………… 
 

Postcode /Woonplaats: ……………………………………… 
 
 E-mailadres: ……….................................................................. 
 
f. Indien inning van het maandelijkse bedrag niet mogelijk is, wordt de afbetalingsovereenkomst per 

de eerste van de daaropvolgende maand omgezet in een bruikleenovereenkomst met 
bijbehorende voorwaarden (zie “Dominicus College bruikleenovereenkomst iPad leerling – 
augustus 2020”) waarbij het eigendom van de iPad in dat geval vervalt aan de school; restitutie 
van eerder gedane betalingen is niet mogelijk. 

 
g. Indien de ouder / wettelijk vertegenwoordiger niet in staat is om de betaling tijdig te voldoen, dient  

hij / zij contact opnemen met de financiële administratie van het Dominicus College voor het 
treffen van een betalingsregeling. 

 
 
2. Duur van de overeenkomst 
 
a. De afbetalingsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 36 maanden, gerekend 

vanaf de eerste dag in de maand na levering.  
 
b. De onderwijsinstelling  en de ouder / wettelijk vertegenwoordiger zijn gerechtigd de 

afbetalingsovereenkomst eenzijdig eerder te beëindigen; 
 
c. Indien een van de partijen de afbetalingsovereenkomst eenzijdig eerder beëindigt, is de leerling 

verplicht om de iPad op eerste verzoek van de onderwijsinstelling in volledige staat te 
retourneren. Bij verzuim hiertoe, verbindt de ouder / wettelijk vertegenwoordiger zich tot betaling 
van de resterende termijnbetalingen van de apparatuur aan de onderwijsinstelling; 

 
 
 
3. Diefstal en beschadiging 
 
a. Reparatie, beschadigingen en diefstal van iPad en beschermhoes zijn voor risico en rekening van 

de ouder. 
 
 
4. Bijzondere bepalingen 
 

a. Bij niet nakoming van het in deze overeenkomst bepaalde, behoudt de onderwijsinstelling 
zich alle rechtsmiddelen voor ten behoeve van terugvordering van de iPad, dan wel ter 
verkrijging van schadevergoeding; 
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b. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nijmegen. 
 
 
 
Ondertekening 

Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de leerling en de ouder / wettelijk 
vertegenwoordiger dat hij / zij de gevolgen van deze overeenkomst heeft begrepen en zich daarmee 
akkoord verklaard.  

 
Opgemaakt en getekend te Nijmegen,    

 
(handtekening onderwijsinstelling) 
D. Pepping  
rector Dominicus College 
1 augustus 2021 
 
 
 
…………………………………………. 
(handtekening leerling) 
Datum: ………………………………… 
 
 
 
…………………………………………. 
(handtekening ouder / wettelijk vertegenwoordiger) 
Datum: ………………………………… 


