
 

 

Geachte ouders 

Beste leerlingen 

 

Als u kiest om de laptop aan te kopen via een afbetalingsplan hoort daar dit contract bij tussen 

de school en de ouders. Dit contract dient ingevuld en ondertekend te worden door de ouders. 

Ouders dienen de velden in te vullen die lichtgrijs gemarkeerd zijn. 

U geeft dit contract dan gehandtekend mee met uw zoon/dochter wanneer de laptops worden 

uitgedeeld. Uw zoon/dochter krijgt op zijn beurt dan een door de school getekende kopie mee 

terug naar huis. Zo hoeft u er zelf niet bij te zijn die dag. 

Contract 

Aan de ouders van:  

Klas:  

 

De partijen komen overeen om de betalingen te spreiden over een periode zoals hieronder 

beschreven: 

- €100 via webshop 

o Het resterende bedrag betaal je via de schoolfacturen: in december is dit een 

bedrag van €50, begin april €89 en begin juni €50. 

Na de laatste betaling hebt u de totale aankoopsom betaald en is het toestel de volle eigendom 

van de leerling en/of ouder. 

De garantieperiode gaat in op de datum dat u de laptop afhaalt: het betreft 4 jaar garantie voor 

de leerlingen van het 3de jaar en 3 jaar garantie voor de leerlingen van het 4de en 5de jaar. Dit 

wilt zeggen dat elke herstelling van het toestel binnen garantie, gedurende deze periode 

kosteloos (zowel voor onderdelen, transport als werkuren) wordt uitgevoerd. Schade door 

oneigenlijk gebruik van de laptop is echter uitgesloten van deze garantie. Meer informatie over 

de garantie kunt u terugvinden op onze website: https://www.srco.be/onze-school/hybride-

leren/. 

Indien de leerling van school verandert terwijl de afbetaling nog loopt zijn er verschillende 

mogelijkheden: 

1. u betaalt het restbedrag en de laptop wordt uw eigendom (de garantie loopt ook voort). 

2. in samenspraak met de school kan bekeken worden of een terugname of verdere 

afbetaling mogelijk is. Dit hangt van een aantal factoren af (gebruikssporen, leeftijd 



toestel, resterende openstaande bedrag mogelijkheid tot gebruik binnen nieuwe 

school, …). 

Het Sint-Romboutscollege (vzw KOMO) behoudt zich het recht voor om in geval van laattijdige 

betaling of van het niet eerbiedigen van de modaliteiten van de overeenkomst van gespreide 

betalingen de laptop terug te vorderen of de overeenkomst betreffende de gespreide 

betalingen als opgezegd te beschouwen en dit zonder dat enige schadevergoeding door vzw 

KOMO dient betaald te worden. 

In geval van opzegging van de overeenkomst betreffende de gespreide betalingen verbinden 

het Sint-Romboutscollege (vzw KOMO) en de ondergetekende zich ertoe onmiddellijk het 

saldo van de tussen hen openstaande betalingen aan te zuiveren. 

Indien je vragen hebt rond facturatie of betaling, stuur dan een mailtje naar facturen@srco.be. 

 

Laptop type: HP PROBOOK 445 G8 

Aldus opgemaakt te Mechelen op ………………………… (datum) 

 

Handtekening van:  (naam ouder) 

Ouder of voogd van:  (naam leerling) 

 

 
 
 
 
Handtekening ouder/voogd (voorafgegaan door het eigenhandig geschreven “gelezen en goedgekeurd”) 

 

 

Handtekening van …………………………………. 

 
 
 
 
Medewerker van het Sint-Romboutscollege (vzw KOMO), in opdracht van de directie 

 


