AANVRAAG HUREN VAN EEN LAPTOP
vrijetijdspasnummer
Naam aanvrager:
Leden van het gezin

Adres aanvrager:
Telefoonnummer
Aantal laptops (maximum 1 voor de ouders, maximum 1 per kind)

o
o

Ik verklaar dat ik houder ben van een vrijetijdspas voor het jaar 2020.
Ik verklaar dat ik (equivalent) leefloon geniet en ik bijgevolg vrijgesteld ben om de
maandelijkse huurprijs te betalen.

Ik verklaar dat mijn telefoonnummer en adresgegevens mogen doorgegeven worden aan de installateur voor
het maken van een afspraak om de laptop te installeren.
Ik verklaar kennis te hebben genomen van het reglement op de achterzijde betreffende het gebruik en
huren van een laptop.
Ik bevestig dat alle gegevens echt en volledig zijn.
Te Zwalm,
(naam + handtekening)

Het lokaal bestuur van Zwalm (gemeente en OCMW Zwalm) verwerkt jouw gegevens conform de privacywetgeving en
neemt daarbij je rechten strikt in acht. Voor meer info, zie www.zwalm.be/privacyverklaring .

Bijlage: Reglement betreffende het gebruiken en huren van een laptop
Art. 1 Ten behoeve van mensen/gezinnen met een laag maandelijks inkomen biedt het lokaal bestuur
Zwalm de kans om gratis of tegen zeer aanneembare huurvoorwaarden toegang te krijgen tot de
gedigitaliseerde samenleving via het gebruik van een operationele laptop.
Art. 2
§1 Om in aanmerking te komen voor dit gebruiksreglement moet de aanvrager in aanmerking komen voor
een vrijetijdspas (zie art. 1 §1 van het besluit van de Raad Maatschappelijk Welzijn van 30.01.2020). Het
gaat daarbij om volgende categorieën van personen:
1. leefloongenieters
2. equivalent leefloongenieters
3. genieters van een gewaarborgd inkomen of inkomensgarantie voor ouderen
4. mensen in budgetbeheer of budgetbegeleiding met een procedure van schuldbemiddeling
overeenkomstig de wet op het consumentenkrediet
5. mensen in collectieve schuldenregeling
6. mensen met een laag inkomen, wat betekent dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het
gezin lager is of gelijk aan de bedragen bepaald voor het Sociaal Verwarmingsfonds. Deze
bedragen worden telkens geïndexeerd. Om dit te bepalen wordt gebruikt gemaakt van het recentste
aanslagbiljet van de personenbelastingen of wanneer het inkomen recent is gedaald van de
loonfiches van de laatste 3 maanden.
De geïnteresseerde dient hiertoe een eenvoudige aanvraag in te dienen bij de sociale dienst van de
gemeente. Op basis van een sociaal onderzoek zal nagegaan worden of de aanvraag ontvankelijk is. Na
een onderzoek door de sociale dienst, stelt het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) vast of de
aanvrager in aanmerking komt.
§2 Voor elk gezin is het gebruik of de huur van een draagbare pc beperkt tot één toestel, vermeerderd met
een extra toestel per kind dat middelbare school loopt of les volgt in het hoger onderwijs.
Art. 3 Ondersteuning
Op het moment van levering van het toestel/de toestellen zal de aanvrager kunnen beroep doen op een
twee uur durende opstart en begeleiding vanwege de leverancier per toestel. Daarna zal de aanvrager
verder op deze technicus kunnen beroep doen via ‘remote assistance’ voor opnieuw max. twee uren.
Indien een lid/leden van het gezin een basisopleiding computergebruik wenst/wensen te volgen, neemt de
lokale overheid de helft van de kosten van de opleiding en de vervoerkosten voor haar rekening voor het
equivalent van 5 cursusmomenten per persoon.
Art. 4 De huurprijs van de laptop bedraagt 5 euro/maand per laptop, zij het voor een minimale periode van
24 maanden.
De laptops voorzien voor leefloongenieters en equivalent leefloongenieters, zowel als voor de jongeren die
middelbaar en hoger onderwijs volgen, worden vrijgesteld van deze huurprijs.
Nadien kan de aanvrager de laptop behouden, zonder dat een restwaarde wordt opgevraagd, en kan
desgevallend een nieuwe laptop worden gehuurd.
Art. 5
§1 Indien in een gezin met kinderen geen WIFI-verbinding bestaat, wordt samen met de aanvrager bekeken
wat binnen de bestaande abonnementen (zoals voor de smartphone) de beste oplossing biedt.
Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) bepaalt per individuele situatie, op voorstel van de
sociale dienst, in hoever het lokale bestuur de installatiekosten en de maandelijkse abonnementskosten voor
haar rekening neemt.
§2 Het lokaal bestuur beslist bovendien, in algemene termen om, ingeval een gezin met kinderen steun
zoekt bij de lokale overheid, de kosten van de installatie en maandelijkse bijdrage voor de WIFI-verbinding te
zien als een essentiële nutsvoorziening, indien deze onontbeerlijk zijn voor de digitale aansluiting van één
van de gezinsleden.
Art. 6
§1 Indien de aanvraag ten onrechte werd toegekend op basis van bewust verleende, foutieve informatie
vanwege de aanvrager, bij misbruik of fraude, bij niet naleving van de in §2 en §3 vermelde voorwaarden,
kan het Vast Bureau van het OCMW beslissen om de aanvrager een boete op te leggen van 250 euro,
verminderd met de eventueel reeds betaalde huur voor het toestel.
§2 De laptop mag enkel gebruikt worden binnen het huis van het gezin of in schoolverband, en niet voor
commerciële doeleinden, tenzij mits akkoord van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD).
§3 De ontvangen of gehuurde laptop mag niet onderverhuurd, in bruikleen gegeven aan derden of voor
andere doeleinden aangewend worden. De gehuurde laptop wordt op een beveiligde plaats bewaard en ‘als
een goede huisvader’ beheerd. Beschadiging omwille van slecht beheer en misbruik kan leiden tot uitsluiting
van verdere aanvragen.
§4 Alle geschillen omtrent de huur en de toepassing van dit reglement alsmede alle niet-voorziene zaken
vallen onder de bevoegdheid van het Vast Bureau van het OCMW.
§5 Het lokaal bestuur Zwalm kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen die zich
voordoen ingevolge het gebruik van de laptop.
Art. 7 - Dit reglement geldt tot 31 december 2025

