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Kaders terugkoopregeling leermiddelen 
 
Heb je boeken, licenties of andere leermiddelen moeten kopen, maar deze uiteindelijk niet 
gebruikt? Bekijk hieronder of je aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan heb je recht op teruggave 
van de kosten.  
 

• Het gaat om leermiddelen die je in of vanaf studiejaar 2020/2021 hebt aangeschaft. 
 

• De leermiddelen staan op de lijst van verplicht aan te schaffen leermiddelen.  
 

• De hele klas of lesgroep heeft de leermiddelen niet gebruikt.  
 

• De leermiddelen zijn ongebruikt en in nieuwstaat (met uitzondering van tweedehands 
boeken die via de officiële kanalen zijn gekocht).  
 

• De leermiddelen zijn door jouzelf aangeschaft en niet via het Studentenfonds. 
 

• Gaat het om een combinatieproduct (bijvoorbeeld een boek plus licentie in één pakket)? 
Dan moeten alle leermiddelen binnen dit pakket niet zijn gebruikt (dus zowel het boek als de 
licentie). 
 

• Je bent de hele lesperiode ingeschreven geweest bij de betreffende opleiding.  
 
Uiterlijk zes weken na afloop van het studiejaar (2020/2021 of 2022/2023), kun je je verzoek om 
teruggave doen bij het Meldpunt Klachten. 
 

• Je moet hiervoor de factuur en het betaalbewijs indienen.  
 

• Nog geen 18 jaar? Vraag dan een ouder of verzorger om deze aanvraag in te dienen.  
 

• Binnen 4 weken krijg je bericht of je aanvraag voldoet aan de voorwaarden. 
  

• Het bedrag wordt terugbetaald nadat je het leermiddel hebt ingeleverd.  
 

• Na terugbetaling van het aankoopbedrag is mboRijnland eigenaar van het leermiddel.  
 
Let op: het terug te betalen bedrag is gebaseerd op de toen geldende aanschafwaarde van het 
leermiddel. De terugbetaling vindt uitsluitend plaats op de rekening van degene die het leermiddel 
heeft betaald.  
 
 

https://mborijnland.nl/meldpunt-klachten/
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