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Wij zijn Van Dijk (hierna: “Van Dijk”, “wij”, of “ons”) en verhuren aan u een tabletcomputer met bijbehorende
beschermhoes (hierna: de ”Tablet”). Onze contactgegevens zijn: Van Dijk Educatie B.V., met adres Dieselstraat 1,
8263 AE in Kampen. Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel is 05010273. Voor meer contactgegevens
op www.vandijk.nl of mail naar info@vandijk.nl.
Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Van Dijk en overeenkomst met betrekking tot een
Tablet. Daarnaast zijn hierop altijd onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u vinden op
www.vandijk.nl.
Zodra u de Tablet thuis hebt ontvangen, bent u verplicht de Tablet op eventuele beschadigingen te controleren. Als
sprake is van een beschadiging, of als de Tablet niet goed functioneert, dient u dit direct aan ons te melden. Als u
na vijf dagen na ontvangst geen melding aan ons hebt gedaan, mogen wij er van uitgaan dat de Tablet in goede en
werkende staat door u is ontvangen.
De duur van de huurovereenkomst is 36 maanden. Als u niet in overeenstemming met deze huurvoorwaarden
handelt, kunnen wij de huurovereenkomst per direct opzeggen.
Tijdens de huurovereenkomst kunt u de Tablet gebruiken volgens de voorschriften van de fabrikant. U zult daarbij
goed voor de Tablet zorgen, als ware het uw eigen eigendom. U gebruikt daarom de Tablets steeds in combinatie
met de bijgeleverde beschermingshoes (Griffin Survivor of vergelijkbaar). U mag de Tablet niet verkopen, verhuren,
verpanden, of door een ander laten gebruiken.
Bij verlies, diefstal, of beschadiging van de Tablet dient u hiervan altijd direct melding te maken aan ons via
www.vandijk.nl. en onze aanwijzingen op te volgen. Een beschadigde Tablet dient u zo spoedig mogelijk te laten
repareren, dit mag alleen bij een door Van Dijk erkende repair-partner. Kijk voor een overzicht van de door ons
erkende repair partners en de contactgegevens op www.vandijk.nl. Als u geen gebruik maakt van een repair partner
die door ons is erkend, behouden wij het recht voor de schade die wij hierdoor lijden op u te verhalen. In geval van
diefstal van de Tablet bent u verplicht hiervan aangifte te doen bij de politie.
Van Dijk heeft de Tablet voor de duur van de huurovereenkomst verzekerd tegen schade, verlies of diefstal. U hebt
een eigen risico van EUR 50,-- per gebeurtenis die onder de dekking valt van de verzekering, maar als de
fabrieksgarantie op de Tablet van toepassing is betaalt u geen eigen risico.
Wij behouden ons het recht voor om de gehuurde Tablet te vervangen door een gelijkwaardig (refurbished)
exemplaar, indien dit volgens ons wenselijk is. U dient aan deze vervanging mee te werken.
U geeft hierbij toestemming dat wij de Tablet kunnen opnemen in een online beheeromgeving (Mobile Device
Management) en dat wij dan de Tablet door dit Mobile Device Management beheren, zodat wij aan de
beheerafspraken met de school kunnen voldoen.
U bent zelf verantwoordelijk voor de apps en digitale content die door u of met uw instemming op de Tablet worden
geplaatst. En u bent er zelf voor verantwoordelijk dat een deugdelijke back up van deze apps en digitale content op
een ander device of digitale omgeving wordt gemaakt.
U mag aan de Tablet geen veranderingen aanbrengen die de aard of werking ervan wijzigen. U mag geen merknaam,
logo of herkenningsteken of serienummer van de Tablet verwijderen of deze er op aanbrengen.
Voor de huur van de Tablet betaalt u aan ons een maandelijkse huurprijs. De hoogte van de huurprijs is bij het sluiten
van de huurovereenkomst afgesproken en dient u per vooruitbetaling via automatische incasso te voldoen. U heeft
in geen geval recht op opschorting of verrekening van de verschuldigde huurprijs.
Bij niet tijdige betaling bent u over het verschuldigde bedrag rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of
gedeelte van een kalendermaand, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is en onverminderd enig recht van ons
op nakoming of schadevergoeding.
U betaalt aan ons aan het begin van de huurperiode een waarborgsom van EUR 75,-- als zekerheid dat u aan uw
verplichtingen voldoet. Wij mogen alle onze vorderingen op u verrekenen met de waarborgsom. De waarborgsom,
of het restant daarvan, betalen wij u aan het einde van de huurperiode terug als de Tablet weer correct door u bij
ons is ingeleverd.
U kunt de huurovereenkomst tussentijds opzeggen per 1 juli van ieder kalenderjaar. U meldt de opzegging vooraf en
schriftelijk (per e-mail) aan ons, vergezeld van de juiste klantgegevens.
Bij tussentijdse opzegging bent u aan ons een vergoeding verschuldigd, die afhankelijk is 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.
U bent verplicht om, direct na beëindiging van de huurovereenkomst, de Tablet in goede staat, slijtage vanwege
normaal gebruik in aanmerking genomen, bij ons in te leveren op ons adres, dan wel op het door ons aan te geven
tijdstip en adres. Als u de Tablet niet of niet tijdig inlevert, vervalt uw recht op teruggave van het (resterende)
borgbedrag. Wij behouden dan ons recht om van u nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
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De mogelijkheid bestaat om de Tablet na het einde van de huurovereenkomst van ons te kopen voor een
marktconforme prijs, die op dat moment door ons zal worden bepaald.
Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk in verband met het gebruik, werking, conditie, omschrijving, kwaliteit,
bruikbaarheid of datum van vervaardiging van de Tablet, voor zover de wet deze uitsluiting van aansprakelijkheid
toestaat.
U vrijwaart onze tegen alle schade en kosten in verband met claims met betrekking tot het gebruik van de Tablet in
strijd met deze huurvoorwaarden of met de gebruiksvoorschriften van de fabrikant van de Tablet.
Wij hebben te allen tijde het recht om deze huurovereenkomst of het eigendom van de Tablet aan een derde partij
over te dragen. Het is u niet toegestaan om de rechten uit de huurovereenkomst aan een derde over te dragen.
U staat er voor aan ons een juiste en volledige opgave te hebben gedaan van uw naam, adres, woonplaats, leeftijd,
telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. U bent verplicht om een wijziging in een van deze gegevens
direct aan ons door te geven. Wij verwerken uw persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de wettelijke
voorschriften. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens raden wij u aan om geregeld onze
privacy verklaring te raadplegen, waarvan steeds de actuele versie is gepubliceerd op www.vandijk.nl.
Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is die in Amsterdam.
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