De regeling
Voor kinderen vanaf groep 3 vragen we ouders om zelf een iPad voor hun kind aan te schaffen.
Dit is nadrukkelijk een vraag en geen verplichting. Ook zonder eigen iPad kan een kind op een van
de scholen van Primenius succesvol aan het onderwijs deelnemen.
Primenius heeft een aantrekkelijke financiële regeling voor de aanschaf van een iPad door ouders.
Ouders kunnen kiezen voor betaling ineens of voor betaling in 2-jaarlijkse termijnen of in vier
halfjaarlijkse termijnen. Deze regeling kent een maximale lengte van twee jaar. In ieder geval moet
de iPad volledig zijn betaald aan het eind van groep 7.
U kunt een iPad aanschaffen met korting, 3 jaar garantie en een beschermhoes (alleen in de kleur
zwart). U kunt kiezen uit twee bundels:

- Bundel 1: een iPad Wi-Fi 128 GB met Otterbox defender. De kleur van de iPad kan zijn Silver,
Gold of Space Grey. De totale waarde van de bundel bedraagt € 446,- U betaalt voor de bundel
€ 379,-;

- Bundel 2: een iPad Wi-Fi 32 GB met Otterbox defender. De kleur van de iPad kan zijn Silver,
Gold of Space Grey. De totale waarde van de bundel bedraagt € 367,- U betaalt voor de bundel
€ 300,-.
De iPad en beschermhoes worden bij u thuis afgeleverd.
Een betalingsregeling
Als u niet in staat bent om binnen vier halfjaarlijkse termijnen de iPad te betalen, dan bestaat
daarvoor een betalingsregeling. De aanvraag voor een betalingsregeling wordt door tussenkomst
van de directeur van de school behandeld.
Er zijn de volgende regelingen:

- Betaling door middel van de participatieregeling/participatiewebshop
De schooldirecteur laat u de huurkoopovereenkomst invullen. De feitelijke bestelling van de
iPad verloopt op dezelfde manier als voor alle andere regelingen;

- U heeft 3 of meer kinderen op school. In dat geval betaalt u voor de eerste twee iPads de
normale prijs. Vanaf de derde iPad betaalt u € 100,-. U geeft bij de bestelling aan dat het gaat
om een derde kind of meer. De bestelling verloopt op dezelfde wijze als alle andere
bestellingen. U ontvangt een digitale factuur voor € 100,-.
Betalen / Incassodata
De incassodata zijn 3 oktober, 3 januari, 3 april of 3 juli. De volgende termijn wordt afhankelijk van
de afspraak een half jaar, of een jaar later in rekening gebracht. De eerste betaaldatum is aan het
begin van het kwartaal, volgend op de levering van de iPad. Voor betaling van het verschuldigde
bedrag ontvangt u een digitale rekening die u met behulp van IDEAL kunt voldoen.
Deze data en termijnen gelden niet voor degene met wie een betalingsregeling overeengekomen
is. Daarvoor gelden andere termijnen.

Het bestelproces
U bestelt de iPad via de website “www. primeniusportaal.nl".
Registreren
De eerste stap in dat proces is dat u geregistreerd wordt als gebruiker van het portaal. Dat kunt u
zelf doen. Op de openingspagina van de website vind u een aanmeldscherm met daarop de
keuze “Registreer”. We vragen u een paar gegevens in te vullen.
Na registratie is de volgende stap om u te koppelen aan de gegevens van de school van uw
kind(eren). Dat doen we op basis van het e-mailadres zoals dat bij de school bekend is. Eerst
nadat de koppeling tot stand gekomen is, kunt u van de regeling gebruik maken.
Bestellen iPad van uw keuze
Nadat u als gebruiker van het portaal geregistreerd bent en bent gekoppeld, kunt u onder uw
gebruikersnaam een iPad bestellen. U selecteert de iPad van uw keuze en u geeft aan in hoeveel
termijnen u de iPad wilt betalen (in één keer, in twee jaarlijkse termijnen of in vier halfjaarlijkse
termijnen). De kleur van uw keuze hoeft u op dit moment nog niet op te geven. Dat is eerst later
aan de orde. U ontvangt na afronding van uw bestelling een mail waarin uw bestelling wordt
bevestigd. Het kan zijn dat er nog contact met u wordt opgenomen over de door u gekozen
betalingstermijnen.
Aanschaffen iPad bij Educatie store
Op basis van u registratie leggen we uw aanvraag vast. Binnen 10 werkdagen ontvangt u een mail
waarin de bestelling definitief wordt gemaakt en waarin u instructies krijgt hoe u de iPad kunt
aanschaffen bij de Educatie Store. We hebben deze tijd nodig om alle voorbereidingen voor de
eerste ingebruikname van de iPad goed en tijdig te kunnen doen.
U krijgt voor de aanschaf een “tegoedbon” die in bedrag gelijk is aan de waarde van de door u
gekozen iPad met beschermhoes. Op dat moment geeft u de kleur van uw keuze op.
De iPad wordt op het door u in de Educatie Store opgegeven adres afgeleverd. U kunt de iPad
vanaf het moment van aflevering direct in gebruik nemen.
Problemen of vragen
Als er sprake is van een probleem of een vraag, dient u daarvoor ons contactformulier te
gebruiken. Dat vindt u op www.primeniusportaal.nl
Reparaties
Het kan voorkomen dat de iPad gerepareerd moet worden. Afhankelijk van de reden waarom de
iPad gerepareerd moet worden kan er sprake zijn van een door de ouder te betalen bijdrage in de
kosten. Wanneer dat het geval is, wordt een bedrag van € 100,- in rekening gebracht als eigen
risico. In dat geval ontvangt u via de e-mail een digitale rekening die u met behulp van IDEAL kunt
voldoen.
Informatie
Al voor u bestemde informatie is voor u beschikbaar op de eerdergenoemde website
www.primeniusportaal.nl. Op basis van uw registratie krijgt u de voor u bestemde informatie te
zien over of er nog een bedrag betaald moet worden, wat de stand van zaken rondom een
eventuele reparatie is enzovoorts.

