
BRUIKLEENOVEREENKOMST LEERMIDDELEN 
 
 
Ondergetekenden, 
1. De schoolleiding van het Montessori College Aerdenhout - hierna te noemen ‘de school’,  

en 

2. de wettelijke vertegenwoordiger van: ……………………………………………………………………………. 
 

3. wonende te ……………………………….……. - hierna te noemen ‘de leerling’, 
 
tezamen te noemen ‘de partijen’. 

 
In aanmerking nemende dat: 

• De school aan de leerling de benodigde leermiddelen (boeken, werkboeken, digitaal lesmateriaal) in 
bruikleen dient te geven voor de duur van de opleiding, beginnend in het jaar van inschrijving; 

• Partijen de tussen hen bestaande rechtsverhouding in de navolgende voorwaarden en bepalingen 
nader wensen te regelen; 

 
komen ondergetekenden het volgende overeen: 
 
Artikel 1: Begripsomschrijving 
In deze bruikleenovereenkomst wordt verstaan onder: 

a. De partijen:   
De school, het Montessori College Aerdenhout; de leerling, de bij de school ingeschreven  
natuurlijke persoon, dan wel bij minderjarigheid zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

b. De leermiddelen:  
Boeken, werkboeken die zijn opgenomen op de boekenlijst van het betreffende  
leerjaar. Uitgesloten hiervan zijn alle ondersteunende- en lesmaterialen die meerdere kinderen 
binnen een gezin kunnen gebruiken en niet specifiek voor één leerjaar bedoeld zijn, bijvoorbeeld: 
atlas, woordenboeken, tabellenboeken en rekenmachine. 

c. Het leermiddelenformulier: 
Het overzicht met de door de school te verstrekken leermiddelen bij het ophalen en inleveren van 
het leermiddelenpakket. 

d. De bruikleenperiode: 
De periode waarbinnen de betreffende leermiddelen benodigd zijn. 

 
Artikel 2: Aard van de overeenkomst 
1. De leermiddelen worden aan de leerling in bruikleen gegeven voor de duur van de opleiding, in deze 

overeenkomst genoemd ‘de bruikleenperiode’. De bruikleenperiode eindigt bij het beëindigen van de 
opleiding of bij het voortijdig verlaten van de school, op de datum waarop de leermiddelen op school 
dienen te worden ingeleverd. 

2. Gedurende de tijd, dat de leerling over de leermiddelen beschikt, zijn alle kosten voor het gebruik van de 
leermiddelen voor rekening van de leerling. 

3. Opzegging van de bruikleenovereenkomst dient schriftelijk te geschieden voor 1 juli voorafgaand aan een 
nieuw schooljaar. 

 
Artikel 3: Borg 
Ter dekking van de eerste kosten bij verlies en/of beschadiging stelt de wettelijke vertegenwoordiger van de 
leerling een borg van €100,- beschikbaar, te voldoen middels een schoolnota. Deze borg is voor de volledige 
duur van de opleiding. De kosten van geconstateerd verlies en/of beschadiging worden met de borg verrekend. 
Bij aanvang van elk schooljaar dient de borg €100,- te bedragen. Na beëindiging van de opleiding aan het 
Montessori College Aerdenhout wordt de borg, eventueel na verrekening, geretourneerd. 



Artikel 4: Medegebruik 
Het is de leerling verboden om de leermiddelen, tegen vergoeding of om niet, aan een ander af te staan of aan 
een ander te verhuren. 

 
Artikel 5: Gebruik 
De leerling is verplicht als een goed bezitter voor de leermiddelen te zorgen door deze in goede staat te 
houden, er niet in te schrijven (dit geldt ook voor werkboeken die de school meerdere jaren wil gebruiken) of 
er op een andere manier schade aan toe te brengen. 
De leermiddelen dienen, voor zover het boeken betreft, het gehele schooljaar op deugdelijke wijze te zijn 
gekaft. 

 
Artikel 6: Beschadigingen 
Indien de leerling beschadigingen aan de leermiddelen vaststelt, zal hij deze beschadigingen onmiddellijk 
schriftelijk aan de school melden na de in ontvangst name. De vastgestelde beschadigingen worden door de 
school gecontroleerd en vermeld op het leermiddelenformulier. 
Schade door verlies of beschadiging van de leermiddelen komt voor rekening van de leerling. Bij verlies zal de 
school tegen 100% van de vervangingswaarde een nieuw leermiddel verstrekken. 

 
Artikel 7: De leermiddelen 
De school verklaart, de op het leermiddelenformulier omschreven leermiddelen in bruikleen en in goede staat 
af te leveren aan de leerling. De leerling verklaart de omschreven leermiddelen, in nieuwe en/of gebruikte 
doch goede staat, in ontvangst te hebben genomen van de school. 

 
Artikel 8: Levering van de leermiddelen 
De school zal de leermiddelen op het schooladres uitreiken. De leerling zal op de geplande data de 
leermiddelen terugbrengen op het schooladres. 

 
Artikel 9: Ontbinding 
De school heeft het recht de bruikleenovereenkomst te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst te 
ontbinden en de onmiddellijke teruggave van de leermiddelen te verlangen: 
 

• Indien naar haar oordeel door de leerling de leermiddelen niet op zorgvuldige wijze worden gebruikt; 

• Indien de leerling om welke reden dan ook de school voor het einde van de opleiding verlaat; 

 
Artikel 10: Overmacht 
Geen partij is aansprakelijk voor buitengewone omstandigheden die de nakoming van deze overeenkomst 
verhinderen en die niet aan een der partijen zijn toe te rekenen.  

 
Artikel 11: Ongeldig, nietig of onuitvoerbaar 
Indien een bepaald artikel of enkele bepaalde artikelen, van deze overeenkomst of een op deze overeenkomst 
gebaseerde aanvullende overeenkomst ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is, zal dat artikel of deze artikelen, 
geacht worden niet te bestaan en zullen de andere artikelen rechtsgeldig blijven. 
 

Artikel 12: Nederlands Recht 
Op deze overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze 
overeenkomst die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de 
bevoegde rechter in de plaats van de vestiging van de school. 

 
 
Aldus getekend, te …………………………………………………………………. Datum ……………………………………………. 
 
Wettelijke vertegenwoordiger van: ……………………………………………………………………………. (naam leerling) 
 
Handtekening ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 


