
Voorwaarden gebruik schoolpas Haarlemmermeer Lyceum 

1. De Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de pas sluit de pashouder een overeenkomst met het

Haarlemmermeer Lyceum. Onderdeel van die overeenkomst zijn deze

productvoorwaarden: de Voorwaarden gebruik schoolpas Haarlemmermeer Lyceum en

de Voorwaarden gebruik schoolkluis Haarlemmermeer Lyceum.

2. Het product

De schoolpas 

 De schoolpas van het Haarlemmermeer Lyceum is een pas die gebruikt wordt voor

het openen van de kluis, voor het betalen van kopieer- en printopdrachten en voor

de legitimatie.

 Het Haarlemmermeer Lyceum bepaalt hoe uw naam op uw schoolpas komt.

 De schoolpas blijft eigendom van het Haarlemmermeer Lyceum. De pashouder moet

de schoolpas direct aan ons teruggeven als wij daarom vragen.

 Uw schoolpas mag niet zonder toestemming van het Haarlemmermeer Lyceum

worden veranderd of gekopieerd.

 De schoolpas is strikt persoonlijk en mag niet aan derden worden vertrekt.

Geldigheid 

 De schoolpas is geldig tot en met de laatste dag dat de leerling is ingeschreven op het

Haarlemmermeer Lyceum of tot en met de dag dat de uitbestedingsovereenkomst

ingaat. Dit is de geldigheidsduur.

 Het Haarlemmermeer Lyceum mag de geldigheidsduur van een schoolpas altijd

verkorten of verlengen.

Extra schoolpassen 

 Een extra schoolpas is niet mogelijk.

3. Veiligheid

Algemeen 

In dit hoofdstuk geven wij aan welke maatregelen de pashouder in ieder geval moet 

nemen om de schoolpas veilig te bewaren en te gebruiken. 

De maatregelen die u moet nemen zijn ook afhankelijk van de omstandigheden. Deze 

omstandigheden variëren en kunnen dus niet volledig in deze voorwaarden worden 

beschreven. Van de pashouder wordt verwacht dat hij alle denkbare maatregelen neemt 



om de schoolpas veilig te gebruiken en te bewaren, ook als de maatregelen niet in deze 

voorwaarden staan vermeld. 

Als in de volgende artikelen wordt gesproken over ‘anderen’ of ‘iemand anders’ dan 

worden daar naast onbekende personen ook partners, kinderen, familie, 

medeleerlingen, vrienden, huisgenoten en bezoekers mee bedoeld. 

Bewaren 

De pashouder moet de schoolpas altijd veilig bewaren. Daarvoor gelden in ieder geval 

deze regels: 

 Berg de schoolpas zó op, dat anderen de schoolpas niet kunnen zien.

 Berg de schoolpas zó op, dat anderen er niet ongemerkt bij kunnen.

 Zorg dat anderen de schoolpas en de opbergplaats (bijvoorbeeld de

portemonnee) niet kunnen zien als u ze niet gebruikt.

 Let goed op dat dat de schoolpas niet verloren gaat.

4. Het gebruik

De schoolpas opladen 

De pashouder kan de schoolpas tegen contante betaling opladen bij de balie in het OLC 

en bij de balie in de aula. 

Betalen / kluis openen / legitimeren 

 De pashouder kan met de schoolpas de kopieer- en printopdrachten betalen, de kluis

openen en zich legitimeren. Dat kan alleen bij het Haarlemmermeer Lyceum in

Hoofddorp, Nederland.

 Wanneer de pashouder de kopieer- en printopdracht betaald is het bedrag van de

transactie bekend voordat de pashouder het Haarlemmermeer Lyceum instemming

geeft om de kopieer- en printopdracht uit te voeren. De pashouder geeft instemming

door de schoolpas voor de pasjeslezer van de machine te houden. De pashouder kan

de opdracht daarna niet meer intrekken. Op het moment van boeking van de

kopieer- en printopdracht wordt het bedrag van het tegoed afgeschreven.

Saldo informatie 

 De pashouder kan het saldo van de schoolpas opvragen bij een mulitfunctional /

kopieermachine.

 Tijdens de kopieer- en printopdracht verschijnt in het scherm van de multifunctional

/ kopieermachine het saldo.

 Het bedrag dat de pashouder besteedt wordt direct afgetrokken van het saldo op de

schoolpas.



Laten identificeren 

Het Haarlemmermeer Lyceum kan de pashouder vragen om zich met de schoolpas te 

laten identificeren.  

5. Vervangen

De schoolpas geweigerd, ingenomen, beschadigd of ongeldig gemaakt 

 Het kan gebeuren dat de schoolpas wordt geweigerd, ingenomen, ongeldig gemaakt.

Dat gebeurd onder andere in de volgende situaties:

 Het Haarlemmermeer Lyceum heeft de schoolpas geblokkeerd.

 De schoolpas is beschadigd.

 De automaat is beschadigd.

 Ook kan de schoolpas kwijt raken.

 In alle gevallen, moet de pashouder dat direct melden aan het Haarlemmermeer

Lyceum bij de balie in de aula.

 Bij melding wordt de schoolpas onmiddellijk geblokkeerd.

 Tegen betaling van € 10,00 wordt een reservepas aangemaakt en een nieuwe

persoonlijke schoolpas bestelt.

6. Beëindigen

De schoolpas beëindigen 

De pashouder mag gebruikmaken van de schoolpas, zolang het Haarlemmermeer 

Lyceum daar toestemming voor heeft gegeven. Wij mogen die toestemming opschorten 

of intrekken: dan mag de pashouder de schoolpas niet meer gebruiken.  

7. Kosten

Kosten voor een schoolpas 

 Het Haarlemmermeer Lyceum betaalt bij inschrijving van de leerling éénmalig de

schoolpas.

 Bij vervanging wegens beschadiging, verlies van de schoolpas wordt € 10,00 in

rekening gebracht.

8. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de pashouder 

Als u zich niet houdt aan deze productvoorwaarden, is de pashouder aansprakelijk 

jengens het Haarlemmermeer Lyceum. 



Verlies, diefstal en misbruik 

 Als de pashouder de schoolpas verliest of als de schoolpas wordt gestolen, kan

iemand anders er gebruik van maken.

 In alle gevallen, moet de pashouder dat direct melden aan het Haarlemmermeer

Lyceum bij de balie in de aula.

 Als dat gebeurt, is tot aan het moment van de melding:

 Het verlies van het tegoed op de schoolpas voor rekening van de pashouder.

 Het verlies / beschadiging van de kluisinhoud voor rekening van de

huurder/gebruiker.

 De pashouder is volledig aansprakelijk voor alle eventuele schade die zich heeft

voorgedaan, doordat u frauduleus heeft gehandeld of als u opzettelijk en/of met

grove nalatigheid niet heeft voldaan aan één of meer verplichtingen die horen bij het

gebruik van de schoolpas.

Aansprakelijkheid van het Haarlemmermeer Lyceum 

Het Haarlemmermeer Lyceum is niet aansprakelijk voor schade, als de pashouder zich bij 

het gebruik van de schoolpas niet houdt aan deze productvoorwaarden. 

Het Haarlemmermeer Lyceum is ook niet aansprakelijk voor schade doordat de 

pashouder de schoolpas niet of niet meer kunt gebruiken, noch als de schoolpas wordt 

geweigerd, ingenomen of ongeldig gemaakt. Zulks met uitzondering van de situatie waarin 

de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van het Haarlemmermeer Lyceum. 


