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VERKLARING VAN BRUIKLEEN  

              d.d.                              2018 

              Schooljaar 2018/2019 

 

 

 

De ondergetekenden: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………., 

geboren te ………………………………………….op…………………………………, 

ID nummer ……………………, wonende te Curaçao aan de ……………………………, 

ingeschreven op………………………………………………...(naam school), hierna te 

noemen de “leerling/student”; 

 

2. de heer/mevrouw …………………………………………………………………………, 

geboren te ………………………………………….op…………………………………, 

ID nummer ……………………, wonende te Curaçao aan de 

…………………………….. ………………………………………………... in diens 

hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van de “leerling/student”, tevens borg, 

hierna te noemen de “ouder/verzorger”; 

 

In aanmerking nemende:  

 

Het Land Curaçao is bereid het benodigde lesmateriaal, met name studieboeken, werkboeken, 

“readers”, digitaal lesmateriaal en voor leerlingen 4 HAVO/VWO grafische rekenmachines, 

voor het schooljaar 2018/2019 aan ondergetekenden in bruikleen te geven welk lesmateriaal 

zij wensen te ontvangen. 

Door de ondertekening van dit document erkennen ondergetekenden het bestaan van de 

bruikleenrelatie en de onderstaande voorwaarden die het Land Curaçao voor het bruikleen 

hanteert. 

 

Verklaren als volgt:  

 

Artikel 1: Ondergetekenden verklaren heden in bruikleen van het Land Curaçao te hebben 

ontvangen, voor de duur van het schooljaar 2018/2019, het lesmateriaal vermeld in Bijlage 1 

die aan deze Verklaring is gehecht en integraal onderdeel daarvan uitmaakt. 

 

Artikel 2: Het bruikleen eindigt op de laatste dag van het schooljaar 2018/2019 of op de 

datum waarop door of namens het Land Curaçao bepaald wordt dat het lesmateriaal moet 

worden ingeleverd. 

Ondergetekenden erkennen dat de bruikleenovereenkomst door of namens het Land Curaçao 

tussentijds kan worden opgezegd zonder enige opzeggingstermijn en dat zij dan verplicht 

zullen zijn tot de onmiddellijke teruggave van het lesmateriaal, onder meer indien de 

leerling/student om welke reden dan ook de school vóór het einde van het schooljaar 

2018/2019 verlaat. 

 

Artikel 3: Ondergetekenden verklaren het lesmateriaal, conform de staat zoals vermeld in 

Bijlage 1, in ontvangst te hebben genomen. 
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Artikel 4: Ondergetekenden verplichten zich om: 

a.  zorgvuldig om te gaan met het lesmateriaal;  

b.  het lesmateriaal te vervoeren in een stevige tas; 

c.  het lesmateriaal deugdelijk te onderhouden en de boeken te kaften; 

d.  het lesmateriaal, waaronder de werkboeken, niet met stift, pen, potlood etc. van enige 

     opmerking of invulling van oefening te voorzien  

e.  het lesmateriaal te gebruiken waarvoor het bedoeld is; 

f.   het lesmateriaal bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat terug te geven 

     op de nader door of namens het Land Curaçao kenbaar gemaakte datum, tijd, plaats en 

     wijze. 

 

Artikel 5: Het is aan ondergetekenden verboden om het lesmateriaal te verkopen, te 

verhuren, weg te geven of uit te lenen aan een ander. 

  

Artikel 6: Schade in verband met verlies of beschadiging van het lesmateriaal en/of door niet 

nakoming van de hierboven vermelde verplichtingen komt volledig voor rekening van 

ondergetekenden, tenzij zij kunnen bewijzen dat deze niet aan hen is toe te rekenen. De 

schade wordt hierbij vastgesteld op de nieuwwaarde van het betrokken lesmateriaal zoals 

vermeld in Bijlage 1 te vermeerderen met eventuele verschuldigde wettelijke rente en kosten, 

waaronder incassokosten, deurwaarders- en advocaatkosten. 

   

Artikel 7: De ouder/verzorger verklaart zich in deze tot borg voor de vergoeding van de 

kosten van de schade zoals omschreven in artikel 6, ook als de leerling/student meerderjarig 

is.   

 

Artikel  8: Het Land Curaçao belast derden met de controle op de naleving van de 

verplichtingen van ondergetekenden uit hoofde van het bruikleen van het lesmateriaal, 

waaronder de incasso van de kosten van de schade die ondergetekenden op grond van artikel 

6 aan het Land Curaçao verschuldigd kunnen zijn.  

 

Artikel  9: De ouder/verzorger die conform onze administratie een openstaand saldo heeft 

ontvangt een schriftelijke aanmaning van het Land Curaçao (in deze vertegenwoordigd door 

een derde partij). U wordt in gebreke gesteld en u krijgt de gelegenheid om het openstaande 

bedrag binnen één maand na dagtekening, alsnog te voldoen onder vermelding van uw 

klantnummer, uw naam en uw school.U kunt  uw betaling storten op: 

- girorekening 1104690 t.n.v. Fundashon Material pa Skol 

 

Artikel 10: Het Land Curaçao heeft voor de uitvoering van artikel 9 FMS aangewezen. 

 

Aldus ondertekend op ……..........................…………..2018, te Curaçao in drievoud 

 

   

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

       De leerling(e)/student(e)             De ouder/verzorger 

 

 


