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Voorwaarden van uitgifte
Op het kantoor van TESO, Pontweg 1, Den Hoorn, zijn voor hen die vanaf Texel voor dagelijks schoolbezoek
naar de vaste wal reizen, scholierenpassen verkrijgbaar. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient echter
aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:
- de te volgen opleiding is een officiële vervolgopleiding voor dagonderwijs aan de vaste wal, dan wel een
basisschoolopleiding waarvan het schooltype niet op Texel aanwezig is;
- de te volgen opleiding betreft geen interne bedrijfs- of beroepsopleiding;
- de scholier is niet ouder dan 26 jaar.
Aanvraag
Na invulling op het TESO-kantoor van een zgn. schoolverklaring zal een scholierenpas verstrekt worden. Hierbij wordt van de scholier op het kantoor van TESO een foto gemaakt. Bij een eerste aanvraag is tevens een
uittreksel uit het bevolkingsregister, niet ouder dan een maand, vereist. De kosten van een nieuwe TESOchipkaart bedragen € 2,-. Degenen die tijdens het schooljaar 18 jaar zijn of worden zijn een bijdrage verschuldigd. Het bedrag dat betaald moet worden is € 11,50 voor ieder kwartaal in het schooljaar waarvan men op de
eerste dag 18 jaar of ouder is.
NB: Voor studerenden van en naar Waddeneilanden, die recht hebben op studiefinanciering, kan bij de Gemeente Texel een tegemoetkoming in de bootkosten aangevraagd worden, welke beschikbaar is gesteld door
het Ministerie van Onderwijs. Deze tegemoetkoming dient door de scholier zelf bij de gemeente aangevraagd
te worden. Het niet ontvangen van deze tegemoetkoming leidt niet tot restitutie van de betaalde kwartaalbedragen.
Schoolverklaring en voorlopig gebruik
De schoolverklaring moet door zowel de scholier als de school volledig ingevuld en ondertekend worden. De
pas kan na aanmaak voorlopig gebruikt worden tot de originele schoolverklaring, ingevuld en ondertekend,
vóór 3 oktober 2018 of 4 weken na datum van aanvraag, op het TESO-kantoor, Pontweg 1, Den Hoorn, is
ingeleverd.
TIJDIGE INLEVERING IS DUS VAN GROOT BELANG!!
Als de originele schoolverklaring niet voor de aangegeven datum geheel ingevuld en ondertekend op het
TESO-kantoor retour is ontvangen of als blijkt dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan, zal de pas worden
geblokkeerd. Het aantal met de pas gemaakte retourovertochten zal dan tegen het tarief van 1/15 van een 15retourenkaart personen per retour betaald moeten worden. Eventueel betaalde kwartaalbijdragen van € 11,50
zullen hiermee verrekend worden.
Gebruik pas en bijzonderheden
1. De pas geeft recht op gratis voetgangersretourovertochten in verband met schoolbezoek, binnen de periode van het schooljaar lopend tot 13 juli 2019. Voor alle scholieren geldt dat de pas niet gebruikt mag
worden:
- op zaterdagen en zondagen.
- tijdens de reguliere vakanties: 20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018 (herfstvakantie)
22 december 2018 t/m 6 januari 2019 (kerstvakantie)
16 februari 2019 t/m 24 februari 2019 (voorjaarsvakantie)
27 april 2019 t/m 5 mei 2019 (meivakantie)
2. Op een retourovertocht met de scholierenpas kan alleen aanspraak gemaakt worden indien bij de kaartverkooploketten in Den Helder de scholierenpas aan het controlepersoneel van TESO wordt overlegd.
Hierbij wordt de pas op (voorlopige) geldigheid gecontroleerd en bij akkoord wordt het vervoer geregistreerd.
Periodiek zal het gebruik van de pas getoetst worden met de voorwaarden van uitgifte. Als het gebruik niet
met deze voorwaarden overeenstemt, zal de scholier schriftelijk om uitleg gevraagd worden. Als het antwoord hierop niet binnen veertien dagen is ontvangen zal het gebruik van de pas geblokkeerd worden. Ook
in dit geval zullen de ten onrechte met de pas gemaakte retourovertochten tegen het tarief van 1/15 van
een 15-retourenkaart personenkaart betaald moeten worden.
3. Bij constatering van gebruik van een scholierenpas in strijd met de voorwaarden is TESO gerechtigd om
de scholierenpas per direct in te nemen en de mogelijkheid tot gebruik zonder recht op restitutie te laten
vervallen.

4. Bij verlies, breuk of extreme slijtage van de pas is € 2,- verschuldigd voor aanvraag van een nieuwe.
5. Bij het voortijdig beëindigen van uw opleiding, dient dit direct te worden gemeld op het hoofdkantoor van
TESO.
Zowel voor de verstrekking van passen als voor overige informatie is ons kantoor geopend van maandag t/m
donderdag van 08.00-16.30 uur en op vrijdag van 08.00-14.30 uur. Telefonisch zijn wij hiervoor bereikbaar op
nummer 0222-369600.

