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Art. 1 Voorwerp  

Dit reglement stelt de voorwaarden vast waaronder District09 toelaat de 

laptops voorzien voor individuele studieondersteuning kosteloos te 

ontlenen uit de uitleendienst van District09.  

 

Art. 2 Doelgroep en activiteiten 

Enkel de door de stad Gent erkende initiatieven voor studieondersteuning 

kunnen de materialen ontlenen.  

 

De materialen kunnen enkel ontleend worden om in bruikleen ter beschikking 

te stellen aan leerlingen basisonderwijs of secundair onderwijs die begeleid 

worden door het initiatief voor studieondersteuning.   

 

Art. 3 Procedure 

3.1. De ontlening gebeurt voor een volledig schooljaar. De ontlener vraagt het 

benodigde aantal toestellen aan via een online formulier. De contactpersoon 

van District09 zal dit formulier aan de ontlener bezorgen. 

 

3.2. Na het indienen van de aanvraag wordt een automatische melding van 

ontvangst verzonden. Vervolgens wordt de aanvraag behandeld en krijgt de 

aanvrager een ontleenovereenkomst per mail. Deze moet bij afhalen van de 

materialen ondertekend worden.  

 

3.3. De ontlener haalt zelf de materialen van de Digitale Uitleendienst op bij 

District09 (Bellevue 1, 9050 Ledeberg)  op de overeengekomen datum. 

 

3.4. De ontlener brengt zelf de materialen van de digitale uitleendienst terug 

naar District09 (Bellevue 1, 9050 Ledeberg) op de overeengekomen datum. 

 

 

Art. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 

 

Support 

Bij technische problemen kan er door de ontlener beroep gedaan worden op de 

District09 Helpdesk op (09) 266 09 99 en dit tijdens de openingsuren, nl. op 

weekdagen doorlopend van 7.45u tot 17.00u.  

 

Enkel de contactpersoon van het initiatief voor studieondersteuning mag de 

helpdesk contacteren. Het telefoonnummer van de helpdesk wordt niet 

doorgegeven aan ouders.  

 

Registratie en evaluatie 

De ontlener verbindt zich ertoe om tijdens de periode van ontlening het 

gebruik van de toestellen te registeren en te evalueren.   

 

District09 neemt hiervoor contact op met de initiatieven.  

 

 

Art. 6 Algemene bepalingen 

 

6.1. De ontlener stelt het materiaal in bruikleen ter beschikking aan 

ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die bij hem in studieondersteuning zijn. De 

ontlener sluit hiervoor met de ouder(s)/verzorger(s) een overeenkomst af 

waarin de afspraken duidelijk vermeld staan. Er wordt een 

voorbeeldovereenkomst beschikbaar gesteld door District09.  
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6.2. De ontlener engageert zich om het gebruik en de toestand van de 

materialen regelmatig na te gaan: is het materiaal nog aanwezig bij het gezin? 

Werkt het materiaal nog naar behoren? Wordt er goed voor het materiaal 

gezorgd? 

 

De ontlener wijst het gezin indien nodig op de gemaakte afspraken. Bij 

herhaaldelijk niet naleven van de afspraken onderneemt de ontlener de nodige 

acties om de bruikleen van het toestel aan het gezin te beëindigen. 

 

 

6.3. In geval van diefstal zorgt de ontlener ervoor dat de ouder(s)/verzorger(s) 

onmiddellijk aangifte doen bij de politie. De ontlener bezorgt zo snel mogelijk 

een kopie van het proces-verbaal aan District09. 

 

6.4. Bij elk defect of schadegeval brengt de ontlener District09 onmiddellijk op 

de hoogte en geeft informatie over de vermoedelijke oorzaak, omvang en 

omstandigheden van de schade. 

 

De ontlener mag in geen geval zelf herstellingen uitvoeren. 

 

6.5. District09 is geenszins aansprakelijk voor ongevallen of schade aan 

personen of goederen ten gevolge van het gebruik van de materialen van de 

Digitale Uitleendienst. 

 

 

6.6. Door het ontlenen van het materiaal verklaart de ontlener zich akkoord 

met alle bepalingen van dit reglement. 

 

 

 

Art. 7 Inwerkingtreding 

 

Dit reglement treedt in werking vanaf 01/01/2021. 
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