keuzemogelijkheden
gebruik iPad 2018/2019
1. Gebruik iPad via ouderbijdrage, inclusief servicegarantie
Het Vellesan College schaft voor de leerling een iPad 9,7-inch 2018 – 32GB WiFi
(geschikt voor Apple-pencil) en beschermhoes aan. Als ouder/verzorger betaalt u drie jaar
lang per kwartaal € 41,25 (= € 13,75 per maand) voor het gebruik en de servicegarantie.
De school is verantwoordelijk voor de reparatieafhandeling. De leerling heeft gedurende
die drie jaar 24 uur per dag, 7 dagen van de week de beschikking over de iPad.
Diefstal buiten de school wordt niet gedekt door de servicegarantie, maar valt onder uw
eigen verzekering.
Na drie jaar is het mogelijk om de iPad voor € 50 over te nemen van de school.
Wanneer de leerling de school of afdeling tussentijds verlaat, kunt u de iPad ook
overnemen. U betaalt daarvoor de resterende kwartaalbedragen plus de € 50.
Wilt u de iPad in deze situatie niet overnemen neemt de school de iPad en beschermhoes
terug.
2. Aankoop iPad via leverancier van de school
Via de speciale website van de leverancier van de school (Xando) koopt u een iPad
(geschikt voor Apple-pencil) en beschermhoes. De kosten voor de minimale configuratie
(iPad 9,7-inch 2018 – 32GB WiFi) en de bijbehorende beschermhoes bedraagt € 339,95.
Voor een hoger type iPad gelden andere prijzen (model 2018 – 128 GB WiFi = € 425,95).
Een bijdrage vanuit de school is in mindering gebracht op de totale aankoopsom.
Het eigen risico voor diefstal of schade kan worden beperkt door het afsluiten van een
servicegarantie. Bij schade of diefstal buiten de garantie geldt dan een eigen risico van:
1e gebeurtenis € 50; 2e gebeurtenis € 75; 3e gebeurtenis € 150; 4e gebeurtenis en
verder: volledige kosten van vervanging of reparatie.
De kosten van de servicegarantie zijn € 39,50 per jaar (maximaal 3 jaar).
U geeft de school schriftelijk toestemming om de benodigde licenties door de
systeembeheerder van school op de iPad te laten installeren.
3. Bruikleen met servicegarantie
Het Vellesan College schaft voor de leerling een iPad aan. Deze iPad blijft eigendom van
de school en wordt alleen op school gebruikt. De leerling haalt de iPad aan het begin van
de lesdag op bij de servicebalie/conciërge en levert deze aan het einde van de schooldag
weer in. Omdat de leerling de gehele dag de beschikking krijgt over de iPad, hebben we
een gebruikersovereenkomst opgesteld, die u als ouder ondertekent.
Het eigen risico voor diefstal of schade kan worden beperkt door het afsluiten van een
servicegarantie. Bij schade of diefstal buiten de garantie geldt dan een eigen risico van:
1e gebeurtenis € 50; 2e gebeurtenis € 75; 3e gebeurtenis € 150; 4e gebeurtenis en verder:
volledige kosten van vervanging of reparatie.
De kosten van de servicegarantie zijn € 39,50 per jaar (maximaal 3 jaar).
Voor verwijtbare schade aan de iPad kan u of uw zoon/dochter aansprakelijk worden
gesteld.
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4. Ouder/verzorger zorgt zelf voor een iPad
Als ouder/verzorger zorgt u zelf voor een iPad en eventuele beschermhoes voor uw kind.
Wanneer de iPad stuk gaat, bent u zelf verantwoordelijk voor reparatie en eventuele
vervanging. Als minimale configuratie adviseren wij een iPad met 32 GB WiFi met een A9
processor (beschikbaar vanaf model 2017).
U dient de school schriftelijk toestemming te verlenen om de licenties en het benodigde
beheer middels Zuludesk ten behoeve van educatieve software door de
systeembeheerder van school op de iPad te laten installeren.

