Kopiëren en printen niet meer gratis

Met ingang van 16 februari 2017 heeft iedere leerling een kopieer- en printgoed van € 5,= van
school. Dit tegoed is geldig tot en met het einde van dit schooljaar. Daarna komt het te vervallen en
krijg je aan het begin van ieder volgend schooljaar weer € 5,= kopieer- en printtegoed dat
1 schooljaar geldig is.

Je tegoed is gekoppeld aan je leerlingennummer. Zodra je iets hebt gekopieerd of geprint wordt dit
automatisch van je tegoed afgetrokken.
Als dit tegoed gedurende het schooljaar op raakt kun je het zelf met je mobiel, tablet, pc. etc.
opwaarderen via de link http://osgs.mynetpay.nl van Netpay.
Hier kun je:
• Online tegoed kopen
• Saldo- en transactiehistorie raadplegen.
• Raadpleeg voor verdere info de “veelgestelde vragen”.
Je kunt je tegoed opwaarderen met € 5,00, € 7,00 of € 10,00. Het opgewaardeerde tegoed is
onbeperkt geldig en komt niet te vervallen.

Hoe log ik in:
Je logt via Netpay (http://osgs.mynetpay.nl) in met de inloggegevens die je ook gebruikt om op
school in te loggen op de computer.

Kan ik zien wat het tegoed is?
Ja, via Netpay kun je zien wat je tegoed is, hoeveel er geprint of gekopieerd is en wanneer.

Is het verschil tussen het schooltegoed en mijn tegoed te zien?
Ja, als je je saldo wilt bekijken zie je ze allebei staan.

Kan ik mijn geld ook terug krijgen?
Ja, dat kan maar alleen het bedrag dat je zelf hebt opgewaardeerd. Het bedrag dat je van school
krijgt is niet terug te boeken. Er zitten wel kosten verbonden aan het terugstorten van het door jou
opgewaardeerde bedrag. Deze kosten zijn € 2,50.

Wat kost een printje?
A4 zwart-wit
A4 kleur
A3 zwart-wit
A3 kleur

€ 0,05
€ 0,15
€ 0,10 (niet in de mediatheek)
€ 1,00 (niet in de mediatheek

