
Algemene voorwaarden inzake cashless betalen LMC-VO 
 

Deze algemene voorwaarden inzake cashless betalen LMC-VO zijn in werking getreden op  

29 maart 2017. 

 

In deze algemene voorwaarden lees je wat jouw rechten en plichten zijn als houder van 

een “tag” of “schoolpas”, beide zaken worden in deze voorwaarden “pas” genoemd.  

 

Deze algemene voorwaarden zijn te downloaden via https://kassa.lmc-vo.nl 

 

Op https://kassa.lmc-vo.nl vind je de handleiding en nadere informatie over cashless 

betalen bij scholen van LMC-VO.   

 

Wat is LMC-VO en wie ben jij/bent u? 

“LMC-VO” is een schoolbestuur met scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam en 

Spijkenisse. 

“Jij” bent een leerling van een van de scholen van LMC-VO. 

“U” bent een ouder of verzorgen van een leerling of meerdere leerlingen (van een) van 

de scholen van LMC-VO. 

 

Wat spreekt LMC-VO met je/u af? 

1. De pas wordt eenmalig gratis verstrekt door een van de scholen van LMC-VO, in 

jouw geval door de school waar je onderwijs volgt. 

2. De school informeert jouw ouders/u dat je een pas ontvangt en dat deze pas 

nodig is als je aankopen wilt doen in de school, zoals in de kantine.  

3. Je/u kunt met I-deal saldo opladen vanaf een bankrekening op de pas. Dit kan via 

https://kassa.lmc-vo.nl.  

4. Het maximale tegoed dat op de pas gezet kan worden, is € 100,=. Het minimale 

tegoed dat op de pas gezet kan worden, is € 5,=. 

5. Al jouw/uw transacties zijn te zien via jouw account op https://kassa.lmc-vo.nl. 

6. Als je/u denkt dat een verkeerd bedrag afgeschreven is van de bankrekening, kun 

je dit binnen een maand melden bij de receptie of administratie van jouw school. 

7. Je/u krijgt geen rente over het saldo op de pas. 

8. Het is mogelijk saldo op de pas terug te laten storten op een bankrekening. Je/U 

kunt dit vragen bij de receptie of administratie van jouw school. Hier worden 

administratiekosten voor in rekening gebracht. Deze kosten zijn € 5,00. Deze 

kosten worden verrekend met het terug te storten saldo.  

9. Als jouw pas gestolen is of je bent jouw pas verloren, dan moet je dit zo spoedig 

mogelijk bij de receptie of administratie van jouw school melden. Je kunt zelf de 

pas blokkeren en het saldo overboeken naar een andere pas via 

https://kassa.lmc-vo.nl.  

10. Als jouw pas kapot is, moet je dit melden bij de receptie of administratie van de 

school. Je/U kunt zelf de oude pas blokkeren en het saldo overboeken naar een 

andere pas via https://kassa.lmc-vo.nl.  

11. Het is mogelijk dat je/u over het gebruik van de pas en/of cashless betalen een 

klacht hebt. Je/U kunt dan een klacht indienen volgens de klachtenregeling van 

LMC-VO. Deze regeling is te vinden op de website van jouw school en van LMC-

VO. In eerste instantie dien je/dient u een klacht in bij de directeur van jouw 

school. 
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12. Jouw registratiegegevens worden niet aan derden verstrekt. 

13. Als je de school verlaat, zorg je/zorgt u er zelf voor dat er geen saldo meer op 

jouw pas staat. 

14. Als gedurende een periode van vijf jaar geen gebruik wordt gemaakt van jouw 

pas, vervalt het saldo van jouw pas. Ook vervalt dan automatisch jouw 

gebruiksrecht van het systeem om cashless te kunnen betalen.  

-.-.-.-.-.-.-.- 

 


