
Voorwaarden gebruik schoolkluis Haarlemmermeer Lyceum 

1. Overeenkomst

Artikel 1 

Om gebruik te kunnen maken van de schoolkluis sluit de huurder/gebruiker een 

overeenkomst met het Haarlemmermeer Lyceum door het betalen van de huur. 

Onderdeel van die overeenkomst zijn deze productvoorwaarden: de Voorwaarden 

gebruik schoolkluis en de Voorwaarden gebruik schoolpas Haarlemmermeer Lyceum. 

Artikel 2 

Onder huurder/gebruiker wordt in deze voorwaarden de leerling bedoeld die op het 

Haarlemmermeer Lyceum is ingeschreven en niet is uitbesteed. Slechts één 

huurder/gebruiker kan bij het Haarlemmermeer Lyceum één kluis huren. 

Artikel 3 

De huurprijs is bij vooruitbetaling verschuldigd. 

Artikel 4 

De rechten en plichten uit de overeenkomst zijn niet voor overdracht vatbaar. 

2. Looptijd

Artikel 5 

De overeenkomst wordt voor een bepaalde tijd aangegaan tot het einde van het lopende 

schooljaar (proefwerkweek) en tot en met de dag dat de leerling is ingeschreven op het 

Haarlemmermeer Lyceum of tot en met de dag dat de uitbestedingovereenkomst ingaat. 

Artikel 6 

Bij controle aan het eind van het schooljaar dient het kluisje schoon en leeg te zijn. Bij 

het aantreffen van een volle en/of vuile en/of beschadigde schoolkluis kan een bedrag in 

rekening worden gebracht. 

3. Gebruik

Artikel 7 

De huurder/gebruiker dient zorg te dragen voor een zorgvuldig gebruik van het kluisje: 

 de schoolkluis zal voortdurend zijn afgesloten;

 de schoolkluis zal alleen worden gebruikt om er buitenkleding, gymkleding,

schoolmateriaal en/of een (brom-) fietshelm in te bewaren;

 Het is verboden wapens, (soft)drugs, ontplofbare, brandbare of anderszins



gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de schoolkluis te bewaren. 

 beschadigingen, aangebracht of veroorzaakt door nalatigheid van de 

huurder/gebruiker, of wangebruik door de huurder/gebruiker zijn voor rekening van 

de huurder/gebruiker. 

 de schoolkluis dient aan het eind van de proefwerkweek leeg te zijn. Bij het 

aantreffen van een volle en/of vuile schoolkluis kan een bedrag in rekening worden 

gebracht. 

 In verband met de veiligheid behoudt de schoolleiding zich het recht voor ten aller 

tijden indien nodig de schoolkluis te openen en in te zien. 

 

4. Toegang tot de kluis 

 

Artikel 8 

De toegang tot de schoolkluis wordt door het Haarlemmermeer Lyceum verleend op 

dagen waarop het Haarlemmermeer Lyceum geopend is gedurende de voor de 

huurder/gebruiker bestemde uren. De school houdt zich evenwel het recht voor om de 

huurder buiten de uren van de dagopenstelling op schooldagen, alsmede in het geval 

van bijzondere omstandigheden, de toegang tot de schoolkluis te weigeren. 

 

Artikel 9 

De schoolpas is strikt persoonlijk en mag niet aan derden worden verstrekt (zie de 

Voorwaarden schoolpas Haarlemmermeer Lyceum). 

 

Artikel 10 

De huurder/gebruiker mag de kluis niet onderverhuren aan een ander of anderszins de 

kluis aan een ander in gebruik geven zonder toestemming van het Haarlemmermeer 

Lyceum. 

 

Artikel 11 

De kluis wordt geopend door de huurder/gebuiker door middel van zijn persoonlijke 

schoolpas/sleutel. Is een leerling zijn schoolpas/sleutel kwijt of heeft hij de pas/sleutel 

in zijn kluis laten liggen kan onder medewerking van het Haarlemmermeer Lyceum de 

schoolkluis door middel van de centrale besturing/sleutel worden geopend. Dat kan op 

vastgestelde tijden. 

 

Artikel 12 

 Als de huurder/gebruiker de schoolpas/sleutel verliest of als de schoolpas/sleutel 

wordt gestolen, moet de huurder/gebruiker dat direct melden aan het 

Haarlemmermeer Lyceum bij de balie in de aula. 

 Bij verlies van de sleutel zal het Haarlemmermeer Lyceum zorg dragen voor een 

nieuw slot/sleutel tegen betaling van € 10,00. 



 

 Als dat gebeurt, is tot aan het moment van de melding het verlies/beschadiging van 

de kluisinhoud voor rekening van de huurder/gebruiker. 

 

Artikel 13 

In verband met de veiligheid behoudt de schoolleiding zich het recht voor ten aller tijden 

indien nodig de schoolkluis te openen en in te zien. 

 

5. Opzegging en beëindiging 

 

Artikel 14 

Het Haarlemmermeer Lyceum is ten allen tijde bevoegd de huurovereenkomst op te 

zeggen zonder dat daarbij enige opzeggingstermijn in acht behoeft te worden genomen 

en zonder enige andere aansprakelijkheid dan die toe terugbetaling van de huurprijs 

over het nog niet verstreken gedeelte van de termijn, waarvoor de huur reeds is 

betaald, zulks ten zij het Haarlemmermeer Lyceum uit hoofde van deze overeenkomst 

nog enig bedrag van de huurder/gebruiker te vorderen heeft. 

 

Artikel 15 

de schoolkluis dient aan het eind van de huurovereenkomst leeg te zijn. Bij het 

aantreffen van een volle en/of vuile schoolkluis kan een bedrag in rekening worden 

gebracht. 

 

6. Aansprakelijkheid 

 

Artikel 16 

Het is verboden wapens, (soft)drugs, ontplofbare, ontbrandbare of anderszins 

gevaarlijke en -of schadelijke stoffen in de kluis te bewaren. Indien door of vanwege de 

inhoud van de kluis schade ontstaat aan goederen of personen, dan wordt de 

huurder/gebruiker volledig aansprakelijk geacht met dien verstande van het bepaalde in art.9 

resp. art. 10  van deze overeenkomst.” 

 

Artikel 17 

Het Haarlemmermeer Lyceum stelt zich in beginsel niet aansprakelijk voor eventuele schade, 

hetgeen zich voortvloeiend uit hetzij immateriële, hetzij materiele oorzaken voordoet buiten de 

verplichtingsfeer van de huurder. 

 

Artikel 18 

Als de huurder/gebruiker zich niet houdt aan deze productvoorwaarden, is de 

huurder/gebruiker aansprakelijk jegens het Haarlemmermeer Lyceum. 

 


