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Reglement ontlening  
iPadklas / Mobiele internetklas 

 

Doel van de iPadklas/ Mobiele internetklas 
Avansa Halle-Vilvoorde wil bijdragen tot het organiseren van digitale vorming binnen de vrije tijd van 
een algemeen publiek van volwassenen.  Avansa Halle-Vilvoorde biedt hiervoor organisatoren die 
ICT-vormingen voor een volwassen publiek buiten de werksfeer organiseren de mogelijkheid een 
iPadklas te lenen. 

Hierdoor wil Avansa Halle-Vilvoorde bijdragen tot het ondersteunen van laagdrempelige digitale 
vorming voor volwassenen in de regio Halle-Vilvoorde en samenwerking rond vorming voor 
volwassenen tussen lokale actoren stimuleren.   

Omschrijving van de iPadklas 
De iPadklas bestaat uit  
- 10 iPads van het type Apple B2C iPad  (Wi-fi 16Gb) met bijhorende adapter 
- Apple B2C TV (2012)  (incl. netsnoer en afstandsbediening).   
 
De toestellen zitten in een oplaadkoffer Parotec-IT iNsync T-10 
 (iPad charge & sync Case - 10 unit charging & synchronisation Dock)   
en  zijn eenvoudig te transporteren.  

Op aanvraag 
- Apple B2C Airport Extreme 802.11AC (incl. netsnoer): (indien beschikbaar) 

De ontlenende ontlener is verantwoordelijk voor de internetaansluiting en de werking hiervan. 

Omschrijving van de Mobiele Internetklas 
De Mobiele Internetklas bestaat uit  
- 11 laptops van het type Acer Aspire met bijhorende adapter. Deze lichtgewicht laptops zijn 
uitgerust met de nieuwste generatie Intel Core i5-processors, hebben 8GB werkgeheugen en zijn 
voorzien van een SSD-schijf. Een combinatie die zorgt voor een vlotte gebruikerservaring. Het 15,6” 
scherm met full HD (1920 x 1080) garandeert bovendien een aangename kijkervaring 
 

Op aanvraag 
11 USB-headsets, 11 E-id kaartlezers, een beamer en een router.   

Het is mogelijk een deel van het materiaal te ontlenen. Bij het afhalen en terugbrengen wordt een 
lijst opgesteld van het ontleende materiaal. 
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Art. 1 Algemene voorwaarden 

De ontlener is verplicht: 
1. Zijn hoofdzetel of een actieve afdeling te hebben in het arrondissement Halle-Vilvoorde 
 
2. De vormingsactiviteit te laten doorgaan in het arrondissement Halle-Vilvoorde 
 
3. Een laagdrempelige deelnameprijs te garanderen, in overleg met Avansa Halle-Vilvoorde 
 
4. De samenwerking met Avansa Halle-Vilvoorde en het logo van Avansa Halle-Vilvoorde 
duidelijk te vermelden 
 
5. De vormingsactiviteit duidelijk te communiceren en te promoten via haar kanalen én in te  
              voeren in de UIT-databank (indien van toepassing) 
 
Avansa Halle-Vilvoorde verplicht er zich toe: 
1. Garant te staan voor de goede staat van het materiaal op het moment van ontlening. 
 

Art. 2 Annulatie 

1. De ontlener heeft het recht zij reservatie te annuleren.  Indien de ontlener één maand voor de 
geplande reservatie annuleert, behoudt hij het aantal dagen. In het ander geval worden 
geannuleerde dagen als ontleend beschouwd. 

 
2. Annulering gebeurt schriftelijk t.a.v. Avansa Halle-Vilvoorde, Kattestraat 25, 1745 Opwijk of per 

mail: info@avansa-hallevilvoorde.be 
 

Art. 3 Tarieven 
Voor ontleningen gelden volgende tarieven: 

a. € 80/dag  
b. € 50/dag: bij ontlening van meer dan 4 opeenvolgende dagen 
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Art. 4 Ophalen, levering, terugbrengen van de iPadklas/Mobiele Internetklas 

1. De ontlener staat in voor het transport en plaatsing van het materiaal.  
(Uitzonderingen: zie art. 5 bis) 

2.  Standplaats van de iPadklas/Mobiele Internetklas is het secretariaat van Avansa Halle-
Vilvoorde, Kattestraat 25, 1745 Opwijk. (tel: 02 454 54 01, info@avansa-hallevilvoorde.be ) 

3.  De iPadklas/ Mobiele Internetklas kan enkel afgehaald en teruggebracht worden van en naar 
dit centrale uitleenpunt.  

4. Het materiaal kan worden opgehaald tijdens de weekdagen, van 9u tot 16u30.  

5. Het materiaal wordt binnengebracht tijdens de weekdagen, tussen 8u30 en 10u. 
 

Art. 5 Bis Speciale bepalingen  

1. De ontlener reserveert, in het lopende contractjaar, een iPadklas/ Mobiele Internetklas voor 
minder dan 5 opeenvolgende dagen:   

a. Avansa Halle-Vilvoorde kan voorzien in levering, plaatsing en het ophalen, mits 
betaling van een transportvergoeding van € 20 én een installatievergoeding van € 40. 
 

2. De ontlener reserveert voor minstens 5 opeenvolgende dagen,: 
a. Avansa Halle-Vilvoorde kan voorzien in levering, plaatsing en het ophalen, mits 

betaling van enkel een transportvergoeding van € 20. 

3.  Deze extra diensten worden vrijblijvend aangeboden 

Art. 6 Gebruik 

1. Enkel personen die op de hoogte zijn van het correcte gebruik en de correcte behandeling van 
het materiaal mogen de ontleende materialen bedienen. Wanneer de klas niet gebruikt wordt, 
moet ze worden opgeborgen op een afgesloten, voor het publiek niet zichtbare plaats. 
 

2. Alle materialen moeten in dezelfde toestand en hoedanigheid als bij aflevering worden 
terugbezorgd. Software-installaties worden enkel door Avansa Halle-Vilvoorde uitgevoerd. 

 
3. De toestellen worden voorzien van het besturingssysteem Windows 10 Home en Office 2016 of 

Office 365 (standaardinstallatie) 
 

4. Specifieke software of toepassingen van de Mobiele Internetklas moet door de ontlener 
 vooraf besproken worden met Avansa Halle-Vilvoorde. 
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Art. 7 Onderverhuren 

Het ontleende materiaal mag in geen geval aan derden doorverhuurd worden. Ze mag enkel gebruikt 
worden voor activiteiten van de ontlener, eventueel in samenwerking met derden.  
 

Art. 8 Verzekering: beschadiging, diefstal, verlies 

De ontlener verbindt er zich toe om het ontleende materiaal terug te brengen, ook bij beschadiging. 
De ontlener moet spontaan Avansa Halle-Vilvoorde op de hoogte brengen van beschadiging, diefstal 
of verlies. Diefstal moet zo snel mogelijk gemeld worden bij politie en Avansa Halle-Vilvoorde. 
Defecten zelf herstellen is niet toegestaan. Bij defect neemt de ontlenende ontlener zo snel mogelijk 
contact op met Avansa Halle-Vilvoorde. 

De herstelkost en/of vervangingskost door oneigenlijk gebruik of foute behandeling valt volledig ten 
laste van de ontlenende ontlener. Avansa Halle-Vilvoorde kan niet aansprakelijk gesteld worden bij 
ongevallen bij het gebruik van de iPadklas.  

Art. 9 Waarborg bij huurovereenkomsten 

De ontlener van het materiaal wordt gevraagd ten laatste één week voor reservatiedatum een 
waarborg te van € 200 storten op rekeningnummer van Avansa Halle-Vilvoorde,  BE98 0014 0882 
7693 met vermelding “waarborg iPadklas NAAM_ONTLENER”. Deze borg teruggestort na het 
terugbrengen en controle van het ontleende materiaal. 

Deze regeling wordt niet toegepast bij ontleningen door “partners”. 
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