
 

 

Rotterdam, 17 november 2017 
 
 
Betreft: opladen kopieerbudget via Multisafepay 
 
 
Geachte ouders / verzorgers, 
 
Binnen de Wolfert van Borselen scholengroep wordt gebruik gemaakt van kopieerapparaten 
en printers van Ricoh. Tot voor kort was het niet mogelijk om leerlingen via een eigen 
kopieertegoed gebruik te laten maken van deze faciliteiten. Vanaf maandag 20 november 
2017 kunnen leerlingen wel saldo op hun schoolpas zetten; dit kan via een zogenaamde 
internetkassa van Multisafepay. 
 
Er is een specifieke Wolfert-omgeving ingericht, waarop leerlingen met hun leerlingnummer 
en wachtwoord dat ook gebruikt wordt voor het netwerk kunnen inloggen.  
Alle leerlingen hebben een gebruikershandleiding van het nieuwe systeem op hun school 
emailadres ontvangen. Het is voor u belangrijk om te weten dat: 
 

- Het saldo dat op de schoolpas wordt gezet een prepaid tegoed is. Dit kan gedurende 
de hele schoolloopbaan gebruikt worden. Bij vertrek van school kan een openstaand 
tegoed helaas niet worden geretourneerd; 

- Er geen transactiekosten in rekening worden gebracht; 
- Er gekozen kan worden voor het opladen van de pas met €5, €10 of €20; 
- Er alleen online betaald kan worden met iDeal; 
- Een zwart wit kopie op A4 formaat €0,01 kost en een kleurenkopie  €0,05; 
- Deze prijzen gebaseerd zijn op de kostprijs van Ricoh. Als deze stijgt, dan zullen ook 

de prijzen stijgen; 
- Er ook vanaf mobiele devices kan worden geprint. Hiervoor worden / zijn aparte 

gebruikershandleidingen gemaild aan de leerlingen; 
- Het saldo op de pas persoonsgebonden is. Alleen printopdrachten die vanuit het 

account van een leerling zijn aangemaakt kunnen met de schoolpas worden geprint; 
- Zonder schoolpas niet geprint kan worden. 

De Wolfert van Borselen scholengroep is verheugd dat op deze manier een extra service 
aan ons leerlingen kan worden aangeboden. Mocht u nog vragen hebben over hoe het 
precies werkt dan verwijs ik u graag naar de handleidingen die alle leerlingen per e-mail 
hebben ontvangen.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Matthijs Ruitenberg 
Lid centrale directie 


