
 
 

Gebruikersovereenkomst mobiele telefoon 

 
Scalda, stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie gevestigd te Terneuzen, 4535 HA, 
aan de Vlietstraat 11a, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw A. Wentzler, hoofd IV 

 

Hierna te noemen werkgever. 

en 

<De heer/Mevrouw> <voorletters en achternaam>, wonende te <postcode> <plaatsnaam>, aan de <straat en 
huisnummer>, werkzaam als <naam functie>. 

 

Hierna te noemen werknemer. 
 

Werkgever en werknemer komen in aanvulling op de arbeidsovereenkomst het volgende overeen. 

 
 Werkgever stelt aan werknemer per <datum> een mobiele telefoon1 ter beschikking, die noodzakelijk is ten 

behoeve van de goede uitoefening van de werkzaamheden van de dienstbetrekking. 

 De mobiele telefoon is eigendom van de werkgever en wordt in bruikleen gegeven aan werknemer. 

 Deze overeenkomst bepaalt de nadere gebruiksvoorwaarden waaronder de werknemer de mobiele 
telefoon kan gebruiken. 

 Door ondertekening aanvaardt werknemer alle voorwaarden van deze overeenkomst en gaat de 
medewerker akkoord met het “Werkwijzer mobiele telefonie(incl. bijlage)”. 

 
1 Gegevens mobiele telefoon 

 

 Merk : 

 Type : 

 Serienummer : 

 Telefoonnummer : 

 Simkaartnummer : 

 Headset : ja / nee 

 Oplaadsnoer : ja / nee 

 Bijzonderheden : 

 
2 Rechten en plichten werknemer 
a. Werknemer verklaart de mobiele telefoon en toebehoren in goede staat te hebben ontvangen en te 

behandelen volgens de richtlijnen van het instructieboekje van de fabrikant. Kosten voortvloeiende uit 
onzorgvuldig gebruik komen voor rekening van de werknemer. 

b. Werknemer is verantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden van de mobiele telefoon 
en toebehoren. 

c. Het is werknemer niet toegestaan zonder toestemming van de werkgever wijzigingen in de 
basisconfiguratie van de mobiele telefoon aan te brengen. 

d. Het is werknemer niet toegestaan de mobiele telefoon te verhuren dan wel uit te lenen aan derden. 
e. Werknemer is ervan op de hoogte dat werkgever het gebruik van de apparatuur door de werknemer 

controleert op zakelijk gebruik. Door ondertekening van deze overeenkomst stemt de werknemer in met 
deze controle. Tevens verklaart werknemer zich bereid alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is om 
het zakelijk gebruik te kunnen onderbouwen. 

f. Het is werknemer verboden de mobiele telefoon te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de 
bedrijfsdoelstellingen of die het aanzien van de werkgever schade (kunnen) berokkenen, dan wel de 
grenzen van betamelijkheid en fatsoen overschrijden. 

 
 
 
 
 

 

1 Mobiele telefoon en de bijbehorende simkaart vormen één onlosmakelijk geheel. 



3 Gebruik 
a. Aan de werknemer wordt voor de uitoefening van zijn dienstbetrekking de mobiele telefoon ter 

beschikking gesteld die noodzakelijk is ten behoeve van de goede uitoefening van de werkzaamheden van 
de dienstbetrekking. 

b. Werknemer dient zich te houden aan voorschriften over het gebruik van de apparatuur op locaties van 
klanten en andere relaties. 

c. Op het moment dat de werknemer buiten de EU is moet dataroaming worden uitgezet en gebruik worden 
gemaakt van het gratis WIFI. Indien er buiten de EU gebruik gemaakt moet worden van de apparatuur 
worden hierover voorafgaand aan de reis afspraken gemaakt met de direct leidinggevende, waarbij 
uitgangspunt is dat privégebruik voor eigen rekening medewerker is. 

d. Het is werknemer verboden, als verkeersdeelnemer, om niet handsfree te bellen of app’s op de 
smartphone te gebruiken. Niet handsfree bellen of app’s gebruik bij verkeersdeelname zal onder alle 
omstandigheden worden aangemerkt als bewust roekeloos handelen. Werkgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor zaak- of letselschade als gevolg hiervan, tevens zijn boetes voor 
rekening van werknemer. 

 

4 Schade en diefstal 
a. Werknemer dient afdoende beschermingsmaatregelen te treffen, zoals periodiek wijzigen van 

wachtwoorden/pincode en het gebruik van virusscanner, firewall en dergelijke ter bescherming van data 
op de mobiele telefoon. 

b. Werknemer dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging of diefstal van de 
mobiele telefoon. 

c. In geval van schade aan de mobiele telefoon in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, is werknemer 
verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur bij werkgever te melden. In geval van diefstal 
van de mobiele telefoon zal werknemer door de politie daarvan proces-verbaal laten opmaken en indien 
mogelijk zorgen voor getuigenverklaringen. Indien de verzekeraar op grond van het ontbreken van een 
proces-verbaal en of andere door de werknemer redelijkerwijze te verstrekken gegevens en/of bewijzen, of 
enigerlei andere reden niet tot vergoeding van de schade mocht overgaan, is werknemer    
verantwoordelijk voor de geleden schade. 

d. Werknemer kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de mobiele telefoon en toebehoren 
ontstaan door verwijtbare nalatigheid of onachtzaamheid. 

 
5 Termijn van gebruik 
a. De bruikleentermijn van de mobiele telefoon en toebehoren, zoals genoemd in artikel 1, loopt af bij 

beëindiging dienstverband of op verzoek van de werkgever. 
b. Werknemer dient de mobiele telefoon en toebehoren binnen de afgesproken bruikleentermijn dan wel bij 

beëindiging van het dienstverband of op eerste verzoek van de werkgever in volledige staat te retourneren. 
Bij verzuim hiertoe, verbindt werknemer zich tot betaling van de rest(boek)waarde van de mobiele telefoon, 
de abonnementskosten en toebehoren aan werkgever. 

c. Scalda is niet gehouden om bij teruggave van een, door de werknemer zelf gekozen duurdere uitvoering 
van de noodzakelijke voorziening, enige vergoeding voor de meerkosten te betalen. 

 

6 Overeenkomst 
Met deze gebruikersovereenkomst vervallen alle eventueel voorgaande gebruikersovereenkomsten. Door 
ondertekening van deze overeenkomst verklaart werknemer dat hij de gevolgen van deze overeenkomst heeft 
begrepen en zich daarmee akkoord verklaart. 

 
Aldus overeengekomen op <datum>, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te <plaatsnaam> 

 

Handtekening werkgever Handtekening werknemer 


