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 Voorwaarden CYOD mobiele telefonie  
 

Dit zijn de regels voor het gebruik van VISTA college Choose Your Own Device (CYOD) 
Mobiele Telefonie.  
 
CYOD Mobiele Telefonie regels  
 

1. Iedere medewerker met een dienstverband, bij Sichting Volwasseneducatie Zuid-
Limburg, Stichting Sité of LTOC b.v., en een deeltijdfactor van 0,3 of hoger komt in 
aanmerking voor een smartphone inclusief abonnement. (Gedurende de proeftijd 
en voor kortlopende tijdelijke dienstverbanden kan een standaardtoestel incl. 
abonnement op verzoek van de leidinggevende beschikbaar gesteld worden.) 

2. De maximale vergoeding van VISTA college voor de aanschaf van een toestel 
inclusief accessoires is € 450,= incl. btw (niet in geld overdraagbaar). Er is sprake 
van een éénmalige vergoeding per 3 jaar.  

3. Dit geldt alleen voor het toestel die de medewerker (mede) gebruikt voor zijn werk 
met een zakelijk abonnement van VISTA college, dus voor één toestel.  

4. Er kan alleen een keuze gemaakt worden via de webshop van de door VISTA 
college gecontracteerde leverancier.  

5. De VISTA college medewerker krijgt een voucher voor het bestellen van een 
toestel bij de door VISTA college gecontracteerde leverancier. Deze voucher wordt 
verstrekt op het moment dat het huidige toestel is afgeschreven of bij een nieuw 
dienstverband van een half jaar of langer en pas na ommekomst van de proeftijd. 

6. VISTA college blijft, gedurende de periode van beschikbaarstelling, eigenaar van de 
toestellen. Na 3 jaar kan de medewerker (bij vervanging) het oude toestel tegen de 
economische waarde daarvan overnemen. Het verschuldigde bedrag zal bij de 
eerstvolgende salarisbetaling worden verrekend.  

7. Bij overschrijding van de maximale vergoeding moeten de meerkosten direct bij 
bestelling door de medewerker, aan de leverancier, betaald worden. Om het 
vraagstuk van het eigendom van het toestel helder te houden zal de eigen bijdrage 
van de medewerker lager moeten zijn dan het voucher bedrag van € 450,-. De in 
de webshop beschikbare toestellen zijn hierop aangepast gekozen.  

8. Het toestel en de simkaart worden via de Helpdesken-ICT uitgeleverd. Bij de 
uitlevering wordt een bruikleenovereenkomst getekend.  

9. De security policies van VISTA college (o.a. pincode en wipen op afstand) zijn van 
toepassing op deze telefoons.  

10. Onderhoud, eventuele reparaties en vervanging van het toestel lopen via de 
Helpdesk-ICT. VISTA college houdt het recht om de eventuele kosten hiervoor door 
te berekenen aan de medewerker. 

11. Bij verlies of diefstal dient de medewerker zo snel als mogelijk contact op te 
nemen met het meldpunt om de SIM-kaart te laten blokkeren en de data te wipen. 
Dit kan via telefoonnummer 088-0015555 of via een melding Datalek in TopDesk.  



 

12. De medewerker wordt in de gelegenheid gesteld om zijn eigen (privé) nummer te 
laten overnemen door ROC Leeuwenborgh. Aan het eind van het dienstverband 
kan dit nummer vervolgens weer overgedragen worden naar een andere provider.   

13. Bij einde bruikleen periode of einde dienstverband wordt de medewerker de 
mogelijkheid geboden het toestel over te nemen voor de economische 
restwaarde. Indien de medewerker hier geen gebruik van maakt, dan wordt het 
toestel ingenomen. 
Ingeval de medewerker een duurder toestel heeft aangeschaft, wordt bij het 
bepalen van de economische restwaarde daarvan in vergelijkbare mate rekening 
gehouden met de afschrijving op de bij de aanschaf door de medewerker betaalde 
meerkosten (Een voorbeeld: 
Een medewerker heeft een toestel van € 800 aangeschaft, waarbij de medewerker 
dus zelf ook € 350 heeft betaald. Na 2,5 jaar gaat de medewerker uit dienst. De 
waarde van het toestel blijkt na twee jaar nog € 200,- te zijn. Derhalve bedraagt 
het aandeel van Leeuwenborgh in de economische  restwaarde 450/800 X € 200 = 
€ 112,50. Om de overname prijs te bepalen van dit bedrag nog verhoogd worden 
met de teveel ontvangen vergoeding (36-30)/36 X €450 = € 75. Derhalve wordt het 
bedrag waartegen de medewerker het toestel kan overnemen €187,50. Indien het 
overnamebedrag de economische waarde overstijgt zal het overnamebedrag 
gemaximeerd worden op de economische waarde. Het verschuldigde bedrag zal bij 
de eindafrekening worden verrekend. 

14. VISTA college behoudt zich het recht voor de “Voorwaarden CYOD mobiele 
telefonie” eenzijdig te wijzigen. 

 
Kosten en dataverbruik  
Het voice&data-abonnement mag de medewerker zowel zakelijk als privé gebruiken op 
basis van fair use. Dat betekent dat VISTA college verwacht dat de medewerker ook op de 
verbruikskosten let.  
Voor het privégebruik wordt verwacht dat de medewerker in alle redelijkheid gebruik 
maakt van het abonnement. Wat redelijk is, verschilt per persoon en per situatie. Daarom 
gelden er geen vaste regels. De leidinggevende beslist van geval tot geval wat redelijk is en 
wat niet. 
 


