BOETEREGLEMENT BOEKENPAKKET
De school geeft de boeken gedurende het schooljaar in bruikleen. De boeken zijn en blijven
eigendom van de school.
Leerlingen hoeven niet zelf boeken te bestellen; dit wordt door de school geregeld. Boekhandel Van
Dijk Educatie verstuurt in de zomervakantie naar elke leerling zijn/haar boekenpakket.
Gedurende het schooljaar is de leerling verplicht om zorgvuldig met de boeken om te gaan,
door
a. de boeken te kaften (met daarop de naam van de leerling) en te onderhouden;
b. de boeken te vervoeren in een stevige tas;
c. de boeken niet met stift, pen of potlood van enige opmerking te voorzien;
d. de boeken te gebruiken in overeenstemming met hun bestemming.
De leerling moet de boeken (met uitzondering van de werkboeken, tenzij anders
aangegeven) op verzoek van de school inleveren op school. In principe zal dit aan het einde
van het schooljaar zijn op een vooraf bekendgemaakt tijdstip, tenzij de boeken in verband
met bijvoorbeeld (niveau)wisselingen eerder op school ingeleverd moeten worden.
De boeken moeten bij inlevering in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:
a. de boeken moeten in complete staat verkeren, inclusief eventuele bijlagen zoals
woordenlijsten en cd-roms;
b. de boeken moeten in goede staat verkeren. Hieronder wordt onder andere verstaan:
− dat de bladzijden van de boeken nog goed gelijmd of gebonden zijn (geen losse
bladzijden);
− dat de boeken niet beschreven zijn;
− dat er in de bladzijden van de boeken niet geknipt is en dat er zich geen stickers
in de boeken bevinden.
Boete
Een boete wordt opgelegd als het boek bij inname ontbreekt of dusdanige schade heeft dat
het als verloren moet worden beschouwd. Voorbeelden van dergelijke schade zijn: boek
heeft waterschade, pagina’s aan elkaar geplakt, dusdanig in het boek geschreven dat dit niet
meer te gebruiken is, ontbrekende pagina’s, etc.
Het te vergoeden bedrag is gebaseerd op de actuele nieuwwaarde van het boek. Het is
hierbij dus niet van belang hoelang het boek al daadwerkelijk in gebruik is. De leeftijd van het
boek speelt wel een rol bij de “strengheid” van de controle. Ook wordt rekening gehouden
met tijdig gemelde schade (binnen 7 dagen na ontvangst van de boeken).
De boete wordt door de boekhandel door middel van een factuur rechtstreeks in rekening
gebracht bij de ouders of verzorgers van de leerling. Deze factuur moet binnen 14 dagen
worden betaald.

Zorg dat je niet hoeft te betalen en ga netjes met je boeken om.
VRAGEN?
Heb je vragen over je boeken, heb je een verkeerd boek ontvangen?
Neem dan contact op met de boekencoördinator van school: Leentje Coolen (kamer 0.11a).
of per mail: hjjm.leenders-coolen@summacollege.nl .
Wij wensen je veel succes op onze school, ook met je boeken!

