
  

Leveringsvoorwaarden RET Scholenkaart 

 

1. De bestellingen voor de RET Scholenkaart kunnen uitsluitend via de portal op de website 

www.ret.nl/scholenkaart worden gedaan via een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier. Het 

formulier dient ingevuld te worden door de School/BSO als gebruiker en als rekeninghouder.  

2. Met verzending van het aanvraagformulier gaat de School/BSO akkoord met de product- en 

leveringsvoorwaarden.  

3. Na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier ontvangt de School/BSO een ontvangstbevestiging 

per mail. De aanvraag kan niet meer geannuleerd worden. 

4. Bij goedkeuring van de aanvraag zal de bestelling per aangetekende post worden verzonden.  De 

verzendkosten zijn voor rekening van de School/BSO. De aanvraag wordt in ieder geval niet 

goedgekeurd als de School/BSO in gebreke is met de betaling van andere vorderingen aan de RET of 

vermoeden bestaat van fraude.  

5. De levertermijn is uiterlijk 7 werkdagen na aanvraag. Aflevering en facturatie zal plaatsvinden aan het 

door de School/BSO bij de aanvraag opgegeven adres.  

6. Bij aflevering dient de School/BSO te controleren of de levering compleet is. Indien dat niet het geval is 

dient op werkdagen binnen 48 uur na aflevering per email via zakelijk@ret.nl te worden gereclameerd. 

Hierna kan niet meer worden gereclameerd.  

7. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum en uitsluitend via de op de factuur 

vermelde betaalwijze.  

8. Indien betaling ook na schriftelijke aanmaning uitblijft, zal de vordering uit handen worden gegeven aan 

een incassobureau. Vanaf de vervaldatum van de aanmaning zal de School/BSO de wettelijke rente 

zijn verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de 

School/BSO. 

9. Ter uitvoering van de bestelling verwerkt RET persoonsgegevens van de contactpersonen bij de 

School/BSO. RET zal deze persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene 

Verordening Persoonsgegevens (“AVG”) verwerken. Op deze verwerking is het privacybeleid van de 

RET van toepassing dat is gepubliceerd op  www.ret.nl. 

10. Voor vragen kan contact worden opgenomen via zakelijk@ret.nl of 010-4475010.     

 


