
Jij bent nu heel waarschijnlijk heel erg over the top blijkes, maar… wij zouden natuurlijk niet je leuke en 
verantwoordelijke ouders zijn als we niet een paar afspraken aan dat ding zouden vast hangen!

Dit is een contractje tussen jou en ons.

1.     Je GSM blijft van ons. Want ah ja, wij hebben hem betaald en nu zijn wij zo lief om hem aan jou uit te lenen.
2.     Als je telefoon ‘ringring’ of een ander irritant geluid maakt, neem je hem op en zeg je vriendelijk ‘    Hallo’.
3.     Telefoontjes van mama of papa worden nooit genegeerd.
4.     Tussen 21u en 7u30 zet je je GSM uit en geef je hem aan mama of papa.
5.     Je GSM gaat niet mee naar bed om je gezelschap te houden. Daar zijn knuffelberen voor.
6.     Zorg ervoor dat je GSM altijd opgeladen is.
7.     Als je op stap gaat heb je je GSM altijd bij je en ben je bereikbaar. In openbare ruimtes zet je hem op stil en  
trilfunctie.
8.     Op school staat je GSM uit, ook tijdens de pauzes, op de speelplaats. Vertel dwaze moppen,  oefen wat 
Fortnite moves en laat boeren om het luidst. Daar heb je je GSM niet voor nodig!
9.     Als je GSM samen met je pipi in het toilet belandt of hij werd platgereden door een graafmachine of hij werd 
meegenomen door één of ander buitenaards wezen, ben jij verantwoordelijk voor de kosten en de vervanging 
ervan.
10.  Elke zondagmiddag zorg je voor het aperitief. Dit is een testje om te zien of je je contract wel echt helemaal 
gelezen hebt. Maar je mag het wel doen!
11.  Je GSM komt niet mee aan tafel. Daar zitten we met elkaar in levende lijve te chatten.
12.  Op restaurant, in de bioscoop, in een museum, op gelijk welke openbare plek zet je je GSM uit of op stil. Dat 
noemen wij ‘beleefd zijn’.
13.  Je neemt of stuurt geen ongepaste dingen van jezelf of anderen. Ondanks het feit dat we je een stel hersenen 
hebben gemaakt, zal je hiertoe misschien wel eens tot de verleiding komen. Denk! Sommige dingen kan je 
achteraf nooit meer goed maken.
14.  Kijk regelmatig op van je GSM. Altijd op dat kleine schermpje kijken is niet goed voor je ogen en je krijgt er 
een stijve nek van. Een leuk liefje vinden is nog altijd plezanter in real life dan via social media.
15.  Mama of papa mogen je GSM altijd terug vragen als jij je niet aan één of meerdere afspraken kan houden. 
Fouten maken kan gebeuren, maar dan praten we daarover en beginnen we daarna met een verse start.
16.  YOLO! Je GSM is geen levensnoodzakelijk deel van je lichaam. Laat hem dus af en toe eens thuis of zet hem 
uit. Doe leuke dingen, kijk naar mooie dingen, proef van lekkere dingen! De wereld ligt aan je voeten.

Ja hoor, ik heb de regels helemaal goed gelezen en goedgekeurd! 
 

(je handtekening en de datum)

GSM contract
Hoera, je loopt nu rond met een echte GSM/smartphone!


