
 

Voorwaarden huurovereenkomst kluisje 
 

 De kluisjes zijn bestemd voor leerlingen vanaf de tweede klas. Eersteklassers kunnen hun 

spullen opslaan in de vakkenkast in hun stamlokaal. 

 De huurprijs van een kluisje voor het schooljaar 2017/2018 bedraagt € 22,50. Er wordt 

geen borg in rekening gebracht. De kosten worden verrekend met de ouderbijdragen. 

 Aan het eind van het schooljaar moet je je kluisje leegmaken en de sleutel inleveren. 

 Wie zijn of haar sleutel kwijt raakt of wiens sleutel onbruikbaar is geworden, moet zelf 

(voor eigen kosten) een sleutel laten bijmaken. Je kunt, alleen in dát geval, bij de 

conciërge het origineel van de sleutel lenen. Als je je sleutel aan het eind van het 

schooljaar niet inlevert, wordt € 22,50,- vervangings- en administratiekosten in rekening 

gebracht en geïnd via de ouderbijdragen. 

 Als huurder ben je verantwoordelijk voor het in goede staat houden en opleveren van het 

kluisje. Als je kluisje kapot gaat, wordt altijd minimaal € 22,50,- in rekening gebracht; bij 

graffiti, het beplakken met stickers of opzettelijke vernieling worden de werkelijke kosten 

van het herstel of de vervanging doorberekend. 

 Het opbergen van zaken in het kluisje geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico. 

De schoolleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid bij ontvreemding van zaken uit 

gehuurde kluisjes. 

 De schoolleiding heeft het recht om de gehuurde kluisjes te openen. 

 

Gebruik: 
 Een kluisje is bedoeld voor het veilig opbergen van zaken die je niet nodig hebt in de 

lessen. Tijdens de lessen mag je geen spullen uit je kluisje halen. Je moet zorgen dat je 

deze meeneemt tijdens de pauzes en/of vóór schooltijd. 

 Als je naar het oordeel van de afdelingsleider te vaak te laat komt omdat je nog iets uit 

je kluisje moet halen, dan kan hij of zij jou het recht op gebruik van het kluisje voor een 

bepaalde tijd ontzeggen. 

 Als je je kluissleutel bent vergeten, dan heb je die dag geen toegang tot je 

kluisje: de reservesleutel wordt níet uitgeleend! 

 Je mag een aan jou toegekend kluisje niet ruilen. Het kluisje is strikt persoonlijk: alleen 

je eigen spullen mogen er in en niet die van een medeleerling. Doe je dit toch, 

dan ben jij verantwoordelijk voor deze spullen. Als je een kluisje huurt dan houd je dit 

kluisje tot het einde van de huurovereenkomst: tot het einde van het schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Huurovereenkomst kluisjes 

voor het schooljaar 2017/2018 

 

 

 

naam leerling: ________________________________ klas: ______ 

 
 

medehuurder kluisje: ____________________________ klas: ______ 
 
 

kluisnummer: _____________ (wordt ingevuld door de conciërge) 

 

 

 

 

 

Verklaring 

 

 Ik heb kennis genomen van de “Voorwaarden huurovereenkomst kluisje” (zie bijlage) en 

ga akkoord met de daarin opgenomen regels voor de huur en het gebruik van het kluisje. 

 Ik ga ermee akkoord dat het verschuldigde bedrag (€ 22,50 bij alléén huren; € 8,75 p.p. 

bij huren met z’n tweeën) wordt geïnd via de ouderbijdragen. 

 Ik sta financieel borg voor eventuele kosten die voortkomen uit vandalisme of ander 

onrechtmatig gebruik van het kluisje door mijn kind. 

 

 

Naam ouder/verzorger: _____________________________ 

 

 

Datum: __________________________ 

 

 

 

Handtekening ouder/verzorger: 

______________________________________________ 

 


