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Klassenpost is een schrijfcampagne voor het primair- en voortgezet onderwijs. Deze Nederlandstalige 
schrijfcampagne is een initiatief van ConcepThink - Social Development. Alle aangeleverde deelname-
informatie wordt door ConcepThink inclusief betrokken leveranciers en partners vertrouwelijk behandeld. 

ConcepThink gaat zorgvuldig om met alle data, waaronder adresgegevens van deelnemende scholen en 
contactgegevens van betrokken docenten, leerkrachten en persoonsgegevens van deelnemende 
leerlingen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het functioneren van Klassenpost. De 
verzamelde gegevens worden niet doorverkocht of ingezet voor andere commerciële doeleinden die niet 
direct onder de operationele activiteiten van Klassenpost en ConcepThink vallen. 

• Aan de schrijfcampagne Klassenpost kunnen alleen scholen deelnemen uit het primair- en 
voortgezet onderwijs (PO & VO) 

• De campagne is exclusief bedoeld voor leerlingen uit groep vijf tot en met acht van het 
basisonderwijs (PO) en de onderbouw leerjaren van het voortgezet onderwijs (VO) 

• Scholen zijn verplicht actief en volledig deel te nemen aan de vastgestelde schrijfcampagne 
• Deelname aan Klassenpost is geldig voor een volledig schooljaar 
• Per deelnemende klas geldt geen minimum of maximum aantal leerlingen 
• Gecombineerde lesgroepen tellen voor een lesgroep 
• Deelname aan Klassenpost is definitief na inzending van het aanmeldformulier 
• Voor deelname aan Klassenpost wordt een deelnametarief vastgesteld in Euro inclusief btw 
• Het vastgestelde deelnamebedrag geldt voor een geheel schooljaar en is inclusief verzending 
• Alle facturen voor deelname dienen binnen de gestelde betalingstermijn zoals vermeld op de 

factuur te worden voldaan 
• In het kader van de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) sluit Klassenpost met elke 

deelnemende school een onderlinge Verwerkersovereenkomst af die voortvloeit uit de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) 

• In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist ConcepThink 
• Deze Deelnamevoorwaarden worden voor het betreffende schooljaar aangevuld met een 

Deelnamereglement en Instructiekaart 
• Afwijking van deze Deelnamevoorwaarden zijn slechts geldig indien deze door ConcepThink 

schriftelijk zijn bevestigd 
• Op deze Deelnamevoorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing 
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ConcepThink - Social Development - Ontwikkeling, Realisatie & Exploitatie 
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