
Voorwaarden bij het in bruikleen nemen van leermiddelen 2017-2018 
 

1. De boeken zijn gestempeld. De leerlingen schrijven hun naam, klas en het jaar in het stempel. 

2. Boeken zijn uiterlijk op maandag 28 augustus 2017 degelijk gekaft. Boeken met slappe kaften 
kunnen beschermd worden door de hoeken op het kaftpapier (dus niet op het kaft zelf) te verstevigen 
met plakband. Wie niet weet hoe boeken gekaft moeten worden, kan op youtube of elders op het 
internet talloze instructiefilmpjes bekijken. Wie na 28 augustus met ongekafte boeken in de les 
verschijnt, loopt het risico dat de docent het boek inneemt waarna het boek door de leerling in bijzijn 
van de docent moet worden gekaft. Eerder wordt het boek niet teruggegeven. 

3. In de boeken en syllabi mag NIET geschreven worden, dus ook niet in de werkboeken (tenzij 
docent anders zegt).  

4. Wie toch in boeken wil schrijven, kan die boeken zelf bij een boekhandel kopen en levert de door de 
school verstrekte boeken aan het eind van het schooljaar onbeschreven weer in.  

5. In bruikleen gegeven boeken mogen niet aan derden worden uitgeleend. Ook niet aan medeleerlingen 
van het Gymnasium Haganum.  

6. Leerlingen vervoeren hun boeken in degelijke, af te sluiten en waterdichte tassen en zorgen ervoor 
dat de leermiddelen geen vochtschade oplopen door in dezelfde tas meegenomen frisdrank e.d.  

7. Leerlingen doen er verder alles aan de boeken in goede staat te houden.  

8. Er wordt voor de in bruikleen gegeven leermiddelen geen borgsom gevraagd. Wel moeten 
ontbrekende of beschadigde boeken aan het eind van het schooljaar worden vergoed. Onder 
beschadigd wordt o.a. verstaan, dat boeken uit de band zijn gescheurd, dat er bladzijden zijn 
gescheurd of zelfs ontbreken, dat er vocht- of andere vlekken in het boek zitten, dat er in het boek of 
op het kaft is gekrast, getekend of geschreven, dat er bladzijden zijn gevouwen of van ezelsoren zijn 
voorzien.  

9. Bij het beoordelen of schade vergoed moet worden, wordt rekening gehouden met de ouderdom van 
het boek . Slijtage bij normaal gebruik hoeft niet vergoed te worden. De boeken worden gemiddeld in 
vier jaar afgeschreven.  

10. Wie beschadigde boeken ontvangen heeft zonder dat dit in het boek zelf is aangetekend of 
gestempeld, kan dat tot uiterlijk maandag 28 augustus 2017 bij Mw. van der Straaten (kamer A2.01) 
melden. 
Het boek wordt dan vervangen, of er wordt in aangetekend, dat het beschadigd in bruikleen gegeven 
is. Boeken met het stempel ‘afgekeurd’ zijn afgeschreven maar kunnen niet vervangen worden omdat 
deze niet meer leverbaar zijn.  

 


