
 
 

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage en bruikleen van de leerboeken 
 
 
Algemene voorwaarden voor de bruikleenovereenkomst leerboeken 

                                                

 De school levert met uitzondering van woordenboeken, atlas en dergelijke alle leer- en werkboeken. 

De leerboeken worden in bruikleen gegeven.                 

 De gebruiksovereenkomst wordt aangegaan tot en met het einde van het desbetreffende schooljaar. 

Bij het afhalen van het boekenpakket controleert de leerling of degene, die namens de leerling het 

pakket afhaalt, aan de hand van de toegevoegde paklijst de inhoud en geeft aan wat er eventueel aan 

ontbreekt. 

 De schoolboeken blijven eigendom van de school. Ouders en/of verzorgers zijn in geval van ernstige 

beschadiging of vermissing aansprakelijk. De boeken worden in behoorlijke staat aan u geleverd. Bij 

beschadigingen of het zoekraken van een boek wordt, afhankelijk van de schade, 25%, 50% of 

75% van de nieuwwaarde in rekening gebracht. 

 De in bruikleen ontvangen boeken behoren in stevig kaftpapier te worden gekaft. 

 
 
Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage 
 
Door ondertekening verklaart u zich akkoord met de overeenkomst betreffende de vrijwillige ouderbijdrage. 
Hierdoor spreken het bevoegd gezag van het Kennemer College en de ouder/verzorger het volgende af; 
 

 dat voor genoemde activiteiten volgens artikel 27 lid 2 Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo) een 
overeenkomst voor een ouderbijdrage gesloten kan worden; 

 dat deze ouderbijdrage vrijwillig is, zodat deze overeenkomst niet behoeft te worden aangegaan; 

 dat wanneer deze overeenkomst is ondertekend er wel een verplichting tot betaling van de 
overeengekomen bijdrage door wettelijk vertegenwoordiger bestaat; 

 dat het de ouder/verzorger vrij staat de overeenkomst slechts voor een gedeelte van de door de school 
aangeboden diensten en activiteiten aan te gaan; 
 

Verder verklaren zij te zijn overeengekomen: 
 
1. De ouder/verzorger wenst de leerling gebruik te laten maken van c.q. deel te laten nemen aan de  

diensten of activiteiten genoemd in het kostenoverzicht, dat vastgesteld is door de oudergeleding van 
de Medezeggenschapsraad. 

2. De ouder/verzorger betaalt het hiervoor vermelde bedrag door middel van het digitale betalingssysteem 
Schoolloket. 

3. Het niet intekenen op een dienst of activiteit dan wel niet (tijdige) betaling van de daaraan verbonden 
kosten betekent dat de leerling van de desbetreffende dienst of activiteit kan worden uitgesloten. De 
reeds gemaakt kosten en daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de ouder/verzorger. 

 
 
Opmerking ; op de website van onze school staat onder het kopje “voor de ouders” meer informatie over de ouderbijdrage. 
 
 
 
 
 

De boeken worden alleen meegegeven indien u zich akkoord 
verklaart met bovengenoemde voorwaarden 
 
 
 
 



 Aan de ouders/ verzorgers van :                                                                   

 

 

 Naam leerling 
 Adres leerling 

Postcode en woonplaats 
Leerlingnummer 

 

 

 

 

Akkoordverklaring   
bruikleenovereenkomst boeken en vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 

 

Ondergetekende  

0          gaat akkoord met de bruikleenovereenkomst inzake de leerboeken 

0         gaat wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) akkoord met de overeenkomst en de betaling per 

1 oktober 2014 inzake de vrijwillige ouderbijdrage .  

 

Heer/mw.   : ………………………………………………………………………………… 

 

E-mailadres ouders/verzorgers : …………………………………………………………….. 

E-mailadres ouders/verzorgers als het adres van degene die gaat betalen afwijkt van bovenstaande adres:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefoon no.   : ………………………………………………………………………………... 

 

Datum            : ……………………Handtekening ouder/verzorger: …………..………….. 

Bijlage: overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage per leerjaar gespecificeerd 

 

 

Uw zoon / dochter kan het boekenpakket in ontvangst nemen op 

de aangegeven datum, tegen inlevering van dit ondertekende 

(en volledig ingevulde) formulier.  

 

naam en adres wordt 

vanuit magister 

ingelezen 

Wordt vanuit magister gevuld 


