CONTRACT
Laptop HP Probook 430 G4 Notebook PC
Schooljaar 2017-2018

o

Klas:

o
Ouder/voogd van : ………………………………………………………………………………………………………………

Candide Behets, gemandateerde van de inrichtende macht VZW Sint-Goedele Brussel en directeur
van het Sint-Guido-Instituut, Dokter Jacobsstraat 67 te 1070 Anderlecht, hierna genoemd de school
En
Naam:

Adres

Hierna genoemd de leerling
Komen het volgende overeen:

§1 De school geeft de leerling onder de voorwaarden hierbij opgesomd een laptop in gebruik.
§2 De leerling leerling stemt ermee in deze voorwaarden te respecteren.
VOORWAARDEN
1. De betalingen zullen gespreid worden over een periode van drie schooljaren: 2017-2018, 20182019, 2019-2020
2. Bij afhaling van de laptop zal een instapbedrag van 150 euro betaald worden.
3. Nadien volgen vaste maandelijkse afbetalingen van 18,52 euro (zie ook de aflossingstabel van de
infobrochure BYOD).
§3 De partijen komen overeen dat na het betalen van de laatste aflossing, men de totale
aankoopsom van 650 euro betaald heeft en dat het toestel de volle eigendom van de leerling is.
§4 De school garandeert dat het daaraan gekoppelde servicecontract nog verder loopt tot het einde
van het schooljaar 2019-2020

§5 De leerling aanvaardt dat bij een inschrijving later dan 1 september 2017, niet alleen het
instapbedrag som 150 euro betaald wordt, maar dat het instapbedrag verhoogd wordt met een som
gelijk aan de reeds plaatsgevonden afbetalingen (sinds september 2017).
§ 6 De partijen komen overeen dat indien de leerling de school verlaat alvorens het volledig bedrag
betaald werd
1. de leerling ofwel het volledige restbedrag betaalt en de laptop de eigendom van de leerling
met inbegrip van het servicecontract) wordt.
2. ofwel de laptop onmiddellijk inlevert bij de school. De maandelijkse afbetalingen stoppen
dan. Het reeds betaalde instapbedrag en de maandelijkse afbetalingen worden dan
beschouwd als huur en zullen niet worden teruggestort.
Bij wanbetaling kan de school verdere stappen ondernemen en overgaan tot het versturen van een
aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kan de wettelijke interestvoet in het
verschuldigde bedrag worden aangerekend, als mede de invorderingskosten. De invordering zal
gebeuren door een incassobureau.

De leerling/ouder bevestigt hierbij te hebben ontvangen:
Laptop type HP Probook 430 G4 Notebook PC
Serienummer: ……………………………………………………………………………………………………………………..

En verklaren zich akkoord met de bijgeleverde infobrochure BYOD.

Aldus opgemaakt in tweevoud te Anderlecht op (datum) ……………………………………………………………

Naam en voornaam van de ondertekenaar: ………………………………………………………………………………….
Naam en voornaam van de leerling: ……………………………………………………………………………
o

klas: Handtekening meerderjarige leerling/ouder/voogd,

(voorafgegaan door het eigenhandig geschreven “gelezen en goedgekeurd”)

Hantekening van …………………………………………………………..
Medewerker van het Sint-Guido-Instituut, in opdracht van de directie

Handtekening,

