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Verhuurder is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Dijk Educatie B.V. gevestigd te
Kampen en kantoorhoudende te 8263 AE Kampen, aan het adres Dieselstraat 1, ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer 05010273. BTW nummer: NL802473234B01. Voor contactgegevens van Verhuurder kijk
op www.vandijk.nl of mail naar info@vandijk.nl.
Huurder is de natuurlijke persoon die in de webshop www.vandijk.nl van Verhuurder de huur heeft aangevraagd van
een tablet of computer, nader aangeduid met een typenummer, met bijbehorende beschermingshoes (tezamen: de
“Tablet”). Een huurovereenkomst met betrekking tot de Tablet tussen Verhuurder en Huurder zal zijn ontstaan op
het moment dat Verhuurder aan Huurder per e-mail een bevestiging heeft verstuurd van de aanvraag voor de huur
van de Tablet. Op de huurovereenkomst is het herroepingsrecht van toepassing, zoals beschreven in de algemene
voorwaarden van Verhuurder.
Verhuurder verhuurt aan huurder de Tablet en de Huurder huurt de Tablet van Verhuurder onder de voorwaarden
die zijn beschreven in deze huurvoorwaarden. Door het aanvragen van de huur van de Tablet geeft Huurder aan
deze huurvoorwaarden te hebben gelezen, te begrijpen en er mee in te stemmen. Huurder kan deze
huurvoorwaarden op een eigen computer, of laptop, of andere gegevensbewaarder opslaan en printen.
Op de huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder van de Tablet zijn tevens de algemene voorwaarden van
Verhuurder van toepassing, die aan Huurder voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst ter beschikking
zijn gesteld en die kunnen worden nagelezen op www.vandijk.nl. Bij eventuele strijdigheid tussen de bepalingen van
de algemene voorwaarden en deze huurvoorwaarden prevaleren deze laatste.
Huurder is verplicht de Tablet na ontvangst direct te controleren of de Tablet beantwoordt aan de beschrijving in de
webshop van Verhuurder. Huurder zal eventuele afwijkingen ten opzichte van de beschrijving en ook eventuele
gebreken aan de Tablet onverwijld aan Verhuurder melden. Bij gebreke van een melding door Huurder als hiervoor
bedoeld binnen 14 dagen na ontvangst van de Tablet wordt Huurder geacht de Tablet in goede staat van Verhuurder
te hebben ontvangen.
De huurovereenkomst duurt 36 maanden, tenzij anders wordt afgesproken en eindigt van rechtswege bij het
verstrijken van deze huurperiode.
Huurder kan de huurovereenkomst tussentijds per 1 juli van een kalenderjaar beëindigen door schriftelijke opzegging
(waaronder ook wordt verstaan per e-mail). Bij tussentijdse beëindiging is Huurder verplicht een opzegtermijn in acht
te nemen van ten minste 3 maanden. In geval van tussentijdse beëindiging is de Huurder een
beëindigingsvergoeding verschuldigd, afhankelijk van de resterende duur van de huurovereenkomst volgens de
volgende staffel:
- < 12 maanden: een bedrag gelijk aan 3 maandelijkse huurtermijnen;
- < 24 maanden, maar > 12 maanden: een bedrag gelijk aan 6 maandelijkse huurtermijnen;
- > 24 maanden: een bedrag gelijk aan 9 maandelijkse huurtermijnen.
Verhuurder kan deze huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien Huurder een verplichting in deze
huurvoorwaarden niet nakomt.
De Tablet is bestemd voor gebruik door de Huurder zelf ten behoeve van het volgen van onderwijs. Huurder zal als
een goed huisvader zorgen voor de Tablet en de Tablet niet gebruiken buiten het afgesproken doel. Huurder is er
voor verantwoordelijk dat de Tablet wordt gebruikt onder normale omstandigheden, overeenkomstig de technische
specificaties en bedieningsvoorschriften. Huurder is verplicht te allen tijde de Tablet te gebruiken in combinatie met
de bijgeleverde beschermingshoes (Griffin Survivor of vergelijkbaar).
Huurder is zelf verantwoordelijk voor de apps en digitale content die door hem of met zijn instemming op de Tablet
wordt geplaatst. Huurder zorgt voor een deugdelijke back up van deze apps en digitale content op een ander device
of digitale omgeving.
Het is Huurder niet toegestaan de Tablet te verkopen, onder te verhuren, het (mede-) gebruik van de Tablet aan een
derde af te staan, te verpanden of anderszins te bezwaren.
Het is Huurder niet toegestaan aan de Tablet veranderingen aan te brengen die de aard of werking ervan wijzigen.
Huurder zal geen merken, herkenningstekens of serienummer van de Tablet aanbrengen of verwijderen.
Huurder is aan Verhuurder een vergoeding voor huur van de Tablet verschuldigd, die door Verhuurder aan Huurder
bij aan het sluiten van de huurovereenkomst is overeengekomen. De vergoeding is per maand verschuldigd en dient
door Huurder per vooruitbetaling te worden voldaan.
De Huurder stemt er mee in dat alle betalingen worden verricht door middel van automatische afschrijving van zijn
bankrekening. Huurder zal Verhuurder schriftelijk in kennis stellen indien er een wijziging in de rekeninggegevens
optreedt.
Huurder is verplicht alle huurpenningen en andere bedragen die hij verschuldigd is op grond van de huurvoorwaarden
tijdig te voldoen, zonder dat daarop enige korting of compensatie zal worden toegepast.
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Bij niet tijdige betaling van enig door de Huurder verschuldigd bedrag, is Huurder aan Verhuurder over dat bedrag
rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of gedeelte van een kalendermaand, zonder dat enige
ingebrekestelling door de Verhuurder daartoe vereist zal zijn, en onverminderd het recht op schadevergoeding en
andere rechten die de Wet aan Verhuurder toekent.
Huurder betaalt aan Verhuurder een waarborgsom van EUR 75,--. Verhuurder is gerechtigd om alle vorderingen die
hij op Huurder heeft te verrekenen met de waarborgsom. Verhuurder betaalt (het restant van) de waarborgsom aan
Huurder terug, na correct inleveren van de Tablet door Huurder aan het einde van de huurperiode.
Verhuurder heeft de Tablet voor de duur van de huurovereenkomst verzekerd tegen schade, verlies of diefstal.
Huurder heeft een eigen risico van EUR 50,-- per gebeurtenis die onder de dekking valt van de verzekering, met
uitzondering in het geval van normale slijtage en toepasselijkheid van de fabrieksgarantie op de Tablet.
In geval van een gebrek aan de Tablet, dan wel beschadiging, verlies of diefstal is Huurder verplicht hiervan
onmiddellijk melding te maken bij Verhuurder en bij de coördinator van de school waar Huurder onderwijs volgt. In
het geval van verlies of diefstal van de Tablet is Huurder tevens verplicht hiervan direct aangifte te doen bij de politie
en een kopie van het proces verbaal aan Verhuurder te sturen.
Verhuurder zorgt er voor dat de Tablet bij gebreken wordt gerepareerd en Huurder is verplicht hieraan alle
medewerking te verlenen. Huurder zal bij langdurige reparatie van de Tablet een vervangende tablet ontvangen van
Verhuurder, zonder dat enig recht ontstaat op schadevergoeding, of opschorting van de betalingsverplichting van de
huurpenningen of verrekening daarmee.
Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de werking, conditie, omschrijving, kwaliteit,
bruikbaarheid of datum van vervaardiging van de Tablet, voor zover de wet deze uitsluiting van aansprakelijkheid
toestaat.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van Huurder samenhangend met het bezit, of het gebruik van de Tablet,
en Huurder zal Verhuurder vrijwaren tegen alle aanspraken in verband met welke schade dan ook samenhangend
met het bezit, of het gebruik van de Tablet.
Terstond na beëindiging van de huurovereenkomst zal de Huurder de Tablet op zijn kosten en in goede staat,
normale slijtage in aanmerking nemende, afleveren aan de Verhuurder of een door de Verhuurder aan te wijzen
persoon op het door Verhuurder aan te geven tijdstip en adres. Bij uitblijven of te late inlevering van de Tablet vervalt
het recht van Huurder op teruggave van het (resterende) borgbedrag, onverminderd de verplichting tot volledige
compensatie van Verhuurder in het geval het (resterende) borgbedrag voor Verhuurder onvoldoende is om alle
schade in verband met het uitblijven of te laat inleveren van de Tablet.
Verhuurder is te allen tijde gerechtigd deze huurovereenkomst of het eigendom van de Tablet aan een of meerdere
derden over te dragen. Het is Huurder niet toegestaan de rechten uit deze huurvoorwaarden aan een derde over te
dragen.
Huurder verklaart aan Verhuurder juist en volledige opgave te hebben gedaan van zijn naam, adres, woonplaats,
leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Huurder is verplicht onverwijld aan Verhuurder
schriftelijk / via e-mail mededeling te doen van zijn eventuele adresverandering alsmede van alle feiten en
gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de positie van de Verhuurder ten opzichte van de Huurder en de
Tablet. De persoonsgegevens van Huurder worden door Verhuurder verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de
Huurovereenkomst en voor zover noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Verhuurder.
Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Verhuurder verwijzen wij u naar het privacy
statement dat is gepubliceerd op www.vandijk.nl.
Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is die in Zwolle.
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