
 

 

Aanvulling arbeidsovereenkomst gebruik computer 

 

De ondergetekenden: 

 

[ naam A], gevestigd te [adres], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [bedrijfsnaam], hierna te 

noemen: werkgever; 

 

[naam B], wonende te [adres], in dienstbetrekking bij werkgever, 

[bsn/personeelsnummer/geboortedatum], hierna te noemen: werknemer; 

 

In aanmerking nemende: 

 

 dat het naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk is voor een behoorlijke 

vervulling van de dienstbetrekking dat werknemer de gelegenheid heeft om ook buiten kantoor te 

werken voor werkgever met behulp van een computer; 

 deze overeenkomst de nadere gebruiksvoorwaarden bepaalt waaronder de werknemer de 

computer kan gebruiken; 

 door acceptatie aanvaardt werknemer alle voorwaarden van deze overeenkomst. 

 

Verklaren partijen het volgende te zijn overeengekomen: 

 

Artikel 1 

1. Werkgever stelt ter beschikking (of verstrekt) aan de werknemer een computer als omschreven 

in de bij deze overeenkomst gevoegde factuur, tegen de daarop vermelde prijs inclusief btw 

(hierna te noemen de aanschafprijs). De factuur maakt deel uit van deze overeenkomst. 

2. Werkgever wijst de computer aan als eindheffingsbestanddeel.  

3. Het type computer wordt door werkgever vastgesteld. 

4. Onder computers wordt onder meer verstaan desktops, laptops, tablets, dongels, 

abonnementen voor internet, software voor zakelijk gebruik, een organizer en een printer. 

5. Werknemer verklaart de computer in goede staat te hebben ontvangen en zal deze niet aan 

derden ter beschikking stellen, verpanden noch op enige andere wijze vervreemden. 

6. Werknemer is verantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden van de 

computer. 

7. Het is werknemer verboden de computer te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de 

bedrijfsdoelstellingen of het imago van werkgever kunnen schaden. 

8. Het downloaden van software, muziek- en filmbestanden e.d. is niet toegestaan. 

 

Artikel 2 

1. Deze overeenkomst zal worden ontbonden op het moment dat het dienstverband eindigt. 

2. Werknemer dient de computer bij beëindiging van het dienstverband, functieverandering of 

indien werknemer meer dan 31 dagen achtereen arbeidsongeschikt is, op eerste verzoek van 

werkgever in volledige staat te retourneren.  

3. Indien werknemer na het einde van de overeenkomst niet onmiddellijk voldoet aan een 

verzoek van werkgever tot teruggave van de computer, verbeurt werknemer een boete van 


