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Voor- en achternaam 
Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats) 
Telefoonnummer 
E-mailadres 
Studentnummer 
 
[Vul hier de contactgegevens in van de klachtencommissie] 
 
Woonplaats, datum 
 
Onderwerp: Gebruik terugkoopregeling  
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
In de loop van studiejaar [XXXX], werd er van mij verwacht dat ik de onderstaande boeken 
zou aanschaffen. Dit heb ik ook gedaan; zie hiervoor in de bijlage de betaalde factuur. Echter 
is nu gebleken dat ik aan het einde van het studiejaar zit met ongebruikte leermiddelen.  
 
Volgens het servicedocument schoolkosten moeten onderwijsbenodigdheden voldoende 
intensief in het onderwijs worden gebruikt, anders mag de school niet van de student vragen 
om over deze benodigdheden te beschikken; 
 
In het onderstaande overzicht vindt u de betaalde kosten waar ik nauwelijks tot geen 
gebruik van heb gemaakt en/of vallen onder het regulier onderwijs waardoor deze kosten 
niet gevraagd mogen worden aan mij: 
 
[onderstaand rijtje is een voorbeeldrijtje, maak je eigen rijtje]  
- Boeken  €63,53  
- Tentamengeld €10,-  

 
Gebaseerd op de bovenstaande genoemde wet, richtlijnen en natuurlijk de 
terugkoopregeling heb ik geconcludeerd dat ik de deze materialen niet aan hoefde te 
schaffen en verzoek u ook de kosten terug te storten op rekeningnummer: [Vul hier je 
rekeningnummer in]. 
 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, wacht ik uw reactie af. 
 
Met vriendelijke groet, 
 [Laat hier je naam en achternaam achter] 
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Nylam der Horsten 
Drieharingstraat 6, 3511BJ Utrecht 
030 790 0915 
Info@jobmbo.nl 
Studentnummer: 0123456789 
 
Klachtencommissie ROC ABC 
Ditiseenstraat 1, 1234AB Utrecht 
 
Utrecht, 01-01-2023 
 
Onderwerp: Gebruik terugkoopregeling  
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
In de loop van studiejaar 2023, werd er van mij verwacht dat ik de onderstaande boeken 
moest aanschaffen. Dit heb ik ook gedaan; zie hiervoor in de bijlage de betaalde factuur. 
Echter is nu gebleken dat ik aan het einde van het studiejaar zit met ongebruikte 
leermiddelen.  
 
Volgens het servicedocument schoolkosten moeten onderwijsbenodigdheden voldoende 
intensief in het onderwijs worden gebruikt, anders mag de school niet van de student vragen 
om over deze benodigdheden te beschikken; 
 
In het onderstaande overzicht vindt u de betaalde kosten waar ik nauwelijks tot geen 
gebruik van heb gemaakt en/of vallen onder het regulier onderwijs waardoor deze kosten 
niet gevraagd mogen worden aan mij: 
 
- Boeken  €63,53  
- Tentamengeld €10,-  

 
Gebaseerd op de bovenstaande genoemde wet, richtlijnen en natuurlijk de 
terugkoopregeling heb ik geconcludeerd dat ik de deze materialen niet aan hoefde te 
schaffen en verzoek u dan ook de kosten terug te storten op rekeningnummer: 
NL00JOBM0001234567 
 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, wacht ik uw reactie af. 
 
Met vriendelijke groet, 
Nylam der Horsten 
 


