Voorwaarden gebruik van een kluisje leerjaar 1 en 2
1. De voorwaarden worden aangegaan in het schooljaar 2019/2020 en volgend schooljaar
stilzwijgend verlengd.
2. Indien de leerling van de klas 2 overgaat naar klas 3 of tussentijds de school verlaat, wordt de
kluissleutel ingeleverd. Voor klas 3 en hoger kan opnieuw een kluisje gehuurd worden.
3. Voor de betaling van het huurbedrag van € 12,50 per schooljaar ontvangt u een mail. Pas na
betaling ontvangt de leerling in klas 1 de kluissleutel. Ga je over naar klas 2 dan houd je de
kluissleutel. De ouder ontvangt elk schooljaar een mailbericht over het betalen van de huur.
Bij niet betaling van het huurbedrag levert de leerling de kluissleutel in.
4. Bij verlies of het niet inleveren van de kluissleutel aan het eind van klas 2 of bij het eerder
verlaten van de school, wordt een bedrag van € 5,00 in rekening gebracht.
5. De gebruiker verklaart het kluisje alleen te gebruiken voor de opslag van persoonlijke
goederen. Daaronder wordt verstaan: kleding, boeken, gymtas en lunchpakket.
6. De gebruiker zorgt zelf voor het schoonhouden van het kluisje. Het opplakken van stickers en
dergelijke aan zowel binnen- als buitenkant is niet toegestaan.
7. De gebruiker verleent De Nieuwe Veste toestemming voor het houden van kluiscontroles. De
Nieuwe Veste controleert kluisjes jaarlijks steekproefsgewijs en/of bij een concrete
aanleiding op de aanwezigheid van verboden voorwerpen, zoals alcohol, drugs, vuurwerk,
wapens e.d. De controles worden altijd uitgevoerd in aanwezigheid van twee medewerkers
van De Nieuwe Veste onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. De politie kan bij de
kluiscontrole aanwezig zijn ter assistentie, maar mag zonder huiszoekingsbevel niet zelf de
kluisjes openen. De Nieuwe Veste beschikt over een procedure kluiscontroles.
8. Op het eind van ieder schooljaar dient het kluisje geleegd te worden.

KLUISJES MOGEN ONDERLING NIET GERUILD WORDEN.
Huur je een kluisje? Dan wordt de gebruiker van een kluisje geacht op de hoogte te zijn van en gaat
akkoord met de bovenstaande voorwaarden van De Nieuwe Veste voor het gebruik van een kluisje,
waaronder het verlenen van toestemming voor het houden van kluiscontroles.

Voorwaarden voor het gebruik van een kluisje vanaf leerjaar 3
1. De voorwaarden worden aangegaan in het schooljaar 2019/2020 en volgend schooljaar
stilzwijgend verlengd.
2. Aan het eind van de schoolloopbaan of bij het tussentijds verlaten van de school, wordt de
kluissleutel ingeleverd.
3. Voor de betaling van het huurbedrag van € 12,50 per schooljaar ontvangt de ouder een mail.
Pas na betaling ontvangt de leerling in klas 3 de kluissleutel. Ga je over naar een hoger
leerjaar dan houd je de kluissleutel. De ouder ontvangt elk schooljaar een mailbericht over
betaling van het huurbedrag. Bij niet betaling van de huur levert de leerling de kluissleutel in.
4. Bij verlies of het niet inleveren van de kluissleutel aan het eind van de schoolloopbaan of bij
het eerder verlaten van de school, wordt een bedrag van € 5,00 in rekening gebracht.
5. De gebruiker verklaart het kluisje alleen te gebruiken voor de opslag van persoonlijke
goederen. Daaronder wordt verstaan: kleding, boeken, gymtas en lunchpakket.
6. De gebruiker zorgt zelf voor het schoonhouden van het kluisje. Het opplakken van stickers en
dergelijke aan zowel binnen- als buitenkant is niet toegestaan.
7. De gebruiker verleent De Nieuwe Veste toestemming voor het houden van kluiscontroles. De
Nieuwe Veste controleert kluisjes jaarlijks steekproefsgewijs en/of bij een concrete
aanleiding op de aanwezigheid van verboden voorwerpen, zoals alcohol, drugs, vuurwerk,
wapens e.d. De controles worden altijd uitgevoerd in aanwezigheid van twee medewerkers
van De Nieuwe Veste onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. De politie kan bij de
kluiscontrole aanwezig zijn ter assistentie, maar mag zonder huiszoekingsbevel niet zelf de
kluisjes openen. De Nieuwe Veste beschikt over een procedure kluiscontroles.
8. Op het eind van ieder schooljaar dient het kluisje geleegd te worden.

KLUISJES MOGEN ONDERLING NIET GERUILD WORDEN.
Huur je een kluisje? Dan wordt de gebruiker van een kluisje geacht op de hoogte te zijn van en gaat
akkoord met de bovenstaande voorwaarden van De Nieuwe Veste voor het gebruik van een kluisje,
waaronder het verlenen van toestemming voor het houden van kluiscontroles.

