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ALGEMENE VOORWAARDEN BRUIKLEEN STUDIEBOEKEN
1.1

Het Grafisch Lyceum Utrecht (hierna: GLU) verstrekt aan de student die start met een opleiding op het GLU in het
Schooljaar 2017-2018 het boekenpakket in bruikleen (hierna: boekenpakket). Onder boekenpakket worden zowel
studieboeken als licenties voor digitale lesmethodes verstaan. Voor iedere opleiding is er een overzicht van het
boekenpakket dat in bruikleen wordt gegeven te vinden op de www.glu.nl.

1.2

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het door het GLU verstrekte boekenpakket waarvoor de student
op het Opleidingsblad van de Onderwijsovereenkomst heeft gekozen en getekend.

1.3

Waar in deze Algemene Voorwaarden bruikleen boekenpakket wordt gesproken over student wordt hiermee bij een
minderjarige student ook bedoeld de ouder(s) en/of wettelijk vertegenwoordiger(s).

1.4

De student heeft voor de ondertekening van de Onderwijsovereenkomst via de website van het GLU (www.glu.nl)
toegang tot deze ´Algemene Voorwaarden bruikleen boekenpakket´. Bovendien zijn deze Algemene Voorwaarden
beschikbaar via Onderwijs- & Examenregeling-website van het GLU (oer.gluweb.nl).

1.5

De student is vrij in de keuze gebruik te maken van het aanbod voor het boekenpakket. De student gaat de overeenkomst voor het boekenpakket aan voor de duur van de opleiding en voor alle boeken op het overzicht. Voor de start
van een (volgend) studiejaar ontvangt de student een nieuw overzicht.

1.6

De geleverde leermiddelen kunnen nieuw of tweedehands zijn.
Voor tweedehands leermiddelen gelden de volgende kwaliteitseisen:
• Bij normaal gebruik minimaal nog 1 jaar te gebruiken;
• Er ontbreken geen pagina´s of bijlage(n);
• Geen vochtschade, geen wezenlijke schade aan kaft of rug;
• Alle tekst is leesbaar en alle afbeeldingen zijn zichtbaar;
• Maximaal 5% van de bladzijden mogen voor 2% beschreven zijn;
• Vrij van discriminerende, godslasterende, religieuze en/of seksistische teksten of afbeeldingen of scheldwoorden;
• Bevatten geen persoonlijke papieren en zijn niet voorzien van kaftpapier.

1.7

De procedures voor bestellen, het leveren en innemen van het boekenpakket besteedt het GLU uit aan een derde
partij. Nadat de student gekozen heeft voor het ontvangen van dit boekenpakket, ontvangt hij informatie over deze
procedures.

1.8

Aan de student worden geen administratie- of verzendkosten doorberekend voor het bestellen, leveren en innemen.
De middelen worden franco aan huis geleverd en kunnen kosteloos worden geretourneerd.

1.9

De derde partij (hierna: de leverancier) is contractueel gebonden aan het zorgvuldig omgaan met de persoonlijke
gegevens van de student en zal deze gegevens na het beëindigen van de overeenkomst inleveren bij het GLU. De
privacy van de student is geborgd.

1.10

De student heeft het recht éénmaal per schooljaar het boekenpakket voor zichzelf (en voor rekening van het GLU) te
bestellen.

2

VERLIES OF SCHADE
2.1

Op het overzicht boekenpakket zijn prijzen opgenomen. Deze prijzen gelden bij verlies of schade.

2.2

Wanneer er verlies of schade is geconstateerd door het GLU of de leverancier, worden de kosten in rekening gebracht
bij de student. Hieronder vallen ook het niet op tijd inleveren van de middelen en bepalingen in Artikel 4.

2.3

De in rekening gebracht herstel- en/of vervangingskosten betaalt de student aan binnen 30 dagen na ontvangst van
de factuur.
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VERANTWOORDELIJKHEID STUDENT
3.1

De student zorgt voor de het boekenpakket als een goed huisvader.

3.2

De student controleert na ontvangst van de het boekenpakket en retourneert deze binnen 15 dagen als een besteld
boek en/of licentie voor digitale lesmethode niet juist is of ernstige gebreken vertoont. In dat geval zijn de te
retourneren boeken en/of licenties voor digitale lesmethodes onbeschadigd, is een eventuele verzegeling van audioof video-opnamen of computerprogrammatuur niet verbroken en is de code voor een digitale lesmethode ongebruikt.

3.3

De student is verplicht aan het eind van het schooljaar het boekenpakket op tijd in te leveren. Hierover ontvangt de
student tijdig informatie van het GLU.

3.4

De student kan geen aanspraak maken op vervanging als sprake is van een beschadiging door opzet, nalatigheid,
onoordeelkundig gebruik, nalatig onderhoud, normale slijtage, of als de voorschriften in de gebruiksaanwijzing, mits
aanwezig, niet zijn opgevolgd.
Voor digitaal lesmateriaal en digitale leermiddelen geldt aanvullend het volgende:
• De eventueel door het GLU verstrekte gebruikersnaam en/of het wachtwoord blijven eigendom van het GLU dan
wel van zijn leveranciers. Verstrekte wachtwoorden, gebruikersnamen of soortgelijke toegangs- en gebruikerscodes zijn strikt persoonlijk en het is niet toegestaan de verstrekte wachtwoorden, gebruikersnamen of soortgelijke toegangs- en gebruikerscodes aan derden door te geven of deze door derden te laten gebruiken.

3.5

4

•

De licentienemer, de student, draagt zorg voor een zorgvuldig gebruik van de digitale lesmethodes overeenkomstig het doel waarvoor het ter beschikking is gesteld.

•

Overtreding van deze voorwaarden houdt in dat er inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten
van de rechthebbenden. De student is gehouden in dat geval de volledige schade die het GLU hierdoor lijdt te
vergoeden. De student vrijwaart het GLU voor claims van derden, indien van de licentie op een andere dan de
afgesproken wijze, gebruik wordt gemaakt.

De student is volledig aansprakelijk voor eventuele schade aan of verlies van de ontvangen middelen uit het boekenpakket. Het GLU zal de schade of verlies aan de student via een factuur in rekening brengen. Het GLU kan een derde
partij aanstellen voor de inning van het schadebedrag.

EIGENDOM
4.1

Het GLU blijft volledig eigenaar van de verstrekte boeken en/of licenties voor digitale lesmethodes.

4.2

De verantwoordelijkheid van de bestelde boeken en/of licenties voor digitale lesmethodes gaat over op de gebruiker
(de student) op het moment van aflevering.

4.3

De student die geen eigenaar is van de bestelde boeken en/of licenties voor digitale lesmethodes mag deze niet
verkopen, verhuren, uitlenen of anderszins vervreemden.

4.4

Van een digitale lesmethode ontvangt de student een niet-overdraagbare licentie voor het gebruik daarvan voor een
vastgestelde licentieduur. Informatie over de duur van de licentie ontvangt de student op het moment van de
aflevering.

4.5

Als de student een verplichting uit Artikel 4 overtreedt, is hij verplicht het desbetreffende leermiddel op eerste
verzoek te retourneren aan het GLU, onverminderd de verplichting om eventuele schade aan het GLU te vergoeden.
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VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID GLU
5.1

Het GLU staat ervoor in dat de bestelde boeken en/of licenties voor digitale lesmethodes voldoen aan de specificaties
in het overzicht boekenpakket.

5.2

Het GLU is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en/of niet behaalde examens.
OER.GLUWEB.NL

WWW.GLU.NL | DIENST ONDERWIJSONTWIKKELING EN –ONDERSTEUNING GRAFISCH LYCEUM UTRECHT
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