
1. De leskist - hierna te noemen Tekendoos - wordt uitsluitend gebruikt waarvoor deze 
bedoeld is, namelijk om integraal in te zetten bij onderwijs en/of voorlichting over teken 
en tekenbeetziekten aan leerlingen van de school aan wie deze Tekendoos is uitgeleend.

2. Een Tekendoos is en blijft eigendom van Stichting Tekenbeetziekten - Infoteek en mag 
niet gekopieerd, uitgebreid, weggegeven of doorverkocht worden zonder toestemming 
van Stichting Tekenbeetziekten - Infoteek.

3.  Opbrengsten van inzamelacties gerelateerd aan de Tekendozen, komen ten gunste van 
Stichting Tekenbeetziekten.

4. Stichting Tekenbeetziekten - Infoteek kan niet verantwoordelijk worden gesteld:
a. wanneer ondanks het gebruik van  informatie behorend bij de Tekendoos toch een 

tekenbeet opgelopen wordt  al dan niet met ziekte als gevolg;
b. indien het gebruik van de Tekendoos aanleiding geeft tot grensoverschrijdend 

gedrag bij tekenchecks. Richtlijnen ten aanzien van het uitvoeren van tekenchecks 
zijn opgenomen in de brochure “Op Kamp” in de Documentenmap.

5. Bij publicaties, zoals persberichten, uitnodigingen, aankondigingen, PR-materiaal, 
vermelding op websites en andere publicaties over de Tekendoos wordt door de 
gebruiker altijd vermeld dat de Tekendoos van Stichting Tekenbeetziekten - Infoteek 
afkomstig is.

6.  Het lenen van de Tekendoos van Stichting Tekenbeetziekten - Infoteek door scholen is 
gratis. Stichting Tekenbeetziekten - Infoteek berekent slechts de verzendkosten, zoals die 
door PostNL voor bezorgen en retourneren in rekening worden gebracht.

7.  De Tekendoos wordt bezorgd op de eerste dag van de reservering (altijd een dinsdag, 
maar onder voorbehoud van calamiteiten bij PostNL) en moet uiterlijk terug zijn bij 
Stichting Tekenbeetziekten - Infoteek op de zaterdag na de laatste dag genoemd op de 
reservering (altijd een vrijdag).

8.  Reserveringen kunnen ten laatste geannuleerd worden op de vrijdag vóór de eerste 
reserveringsdatum. Dit kan via reserveringen@tekendoos.nl. De betaalde verzendkosten 
worden zo snel mogelijk geretourneerd.   

9.  De Tekendoos is voorzien van een inhoudsopgave. Stichting Tekenbeetziekten - Infoteek 
gaat ervan uit dat deze bij ontvangst wordt gecontroleerd door de ontvanger. Mocht 
blijken dat er zaken op staan die ontbreken of beschadigd/incompleet zijn aangekomen, 
dan dient Stichting Tekenbeetziekten - Infoteek daarvan zo snel mogelijk - maar in elk 
geval binnen een week - op de hoogte te worden gesteld via reserveringen@tekendoos.
nl.

10.  Bij het retourneren van de Tekendoos - graag in de originele kartonnen verzenddoos - 
dient de compleet ingevulde inhoudsopgave te worden meegestuurd. Hieruit blijkt welke 
zaken worden geretourneerd en wat de staat ervan is.

11.  Kosten die Stichting Tekenbeetziekten - Infoteek moet maken om beschadigde of 
ontbrekende onderdelen van de Tekendoos te vervangen c.q. te repareren worden in 
rekening gebracht. Ook voor het te laat of niet retourneren van de Tekendoos zullen 
we kosten doorberekenen. De tarieven zijn terug te vinden in het document Overzicht 
Vervangingskosten.

12.  Digitaal materiaal behorende bij de Tekendoos is te downloaden via 
 www.infoteek.nl/tekendoos/voor-scholen/downloads/. Hiervoor zijn inlogcodes 

noodzakelijk, die te vinden zijn in de Documentenmap. Deze inlogcodes zijn alleen 
bestemd voor de organisatie waaraan de Tekendoos is uitgeleend.

Voorwaarden lenen Tekendoos
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Overzicht vervangingskosten

Item Kosten

Kartonnen verzenddoos €      9,00  

Plastic Tekendoos - te laat inleveren per werkdag €      5,00

Plastic Tekendoos groot (beschadigd/vervanging) €    25,00

Tekendoos NIET inleveren * €  250,00

Plastic omdoos tekenkussentjes/tekenverwijderaars €    11,00

Plastic omdoos voor informatiepakketjes voor thuis €    11,00

Tekenkussentjes, per stuk €      0,50

Tekenkaarten (Tekendoos), per stuk €      4,00

TickEase 2-in-1, per stuk €    13,95

Tekenlepels, per stuk €      4,50

Tekenlasso’s, per stuk €      4,00

Tekentangen, per stuk €      1,00

Tekenhaken, per stuk €      2,50

Enetorpet tekenverwijderaar , per stuk €      3,95

RVS Tekentang met drukveer, per stuk €      4,95

Tekenpen 2-zijdig, per stuk €      5,00

Harsblokje met ingegoten teken, per stuk €    10,00

Loepjes, per stuk €      2,00

Documentenmap voor de juf/meester €   15,00

We zijn helaas genoodzaakt om de school na afloop van de leenperiode een factuur te sturen 
voor ontbrekende of kapotte onderdelen van de Tekendoos. Ook het niet tijdig retourneren 
van de Tekendoos moeten we in rekening brengen, omdat dit betekent dat we een andere 
school niet op tijd van een Tekendoos kunnen voorzien. Het gaat om de volgende bedragen.

*  Als u de Tekendoos graag wilt behouden op de school, dan is het - in overleg - mogelijk de 
kist te kopen. Neem in dit geval contact op met manager@infoteek.nl. De kosten bedragen  
€ 250,- inclusief BTW. 


