
     

        

 

 

Maastricht, 27 augustus 2020  
 
Betreft: lockers  
 
 
 
Beste ouders/ verzorgers,  

Via deze brief willen wij u informeren dat wij nieuwe lockers hebben aangeschaft. 

Deze lockers zijn met ingang van 1 September 2020 voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 voor de 
leerlingen beschikbaar.  
Op dit moment zijn er 760 lockers beschikbaar. Mochten er meer aanvragen binnenkomen, dan 
zullen deze op een wachtlijst geplaatst worden en zullen er zo spoedig mogelijk lockers bijgeplaatst 
worden.  
 
Samen met de firma Noki Lock BV hebben wij dit gerealiseerd; het huren van de lockers zal dan ook 
via Noki Lock geschieden. 
De locker is met de Noki Lock App via een mobieltje te openen. 

U kunt uw zoon of dochter als volgt aanmelden voor een locker: 
 
Als de leerling gebruik wil maken van een locker en om teleurstellingen te voorkomen dient u voor 
uw zoon of dochter vóór vrijdag 16 oktober 2020 het bedrag van € 26,75 te betalen middels 
onderstaande link: 
 

https://www.nokilock.nl/betalen/Sint-Maartenscollege-Maastricht 

(indien deze link niet werkt gelieve deze te kopiëren en plakken in uw browser). 

Gegevens die tijdens betaling nodig zijn: 

- Emailadres ouders/verzorgers 
- Leerlingnummer 

 
Belangrijk: de ouders/verzorgers zullen op de website toestemming moeten geven voor akkoord: 

algemene voorwaarden en voor de verwerking van de persoonsgegevens. Dit gebeurt middels een 

vinkje.  
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Indien er vóór vrijdag 16 oktober 2020 geen betaling is ontvangen zal er geen locker beschikbaar 

gesteld worden. Het is helaas niet mogelijk om in termijnen of uitgesteld te betalen. 

Het systeem zal na een succesvolle betaling een bevestiging email sturen aan ouders/verzorgers, 
Noki Lock en Sint-Maartenscollege. Ook ontvangt de leerling zelf automatisch een mail. 
 
LET OP: De App gegevens met instructies incl. toegangscode en wachtwoord om de App te 
downloaden worden direct naar het schoolmailadres van de leerling verstuurd. Het is dan nog niet 
meteen mogelijk om de locker te gebruiken, omdat deze nog door Noki Lock gekoppeld dient te 
worden.  
Nadat Noki Lock een locker heeft toegewezen, dient de leerling de App opnieuw op te starten of via 

het menu de gegevens te verversen. Daarna is de locker direct beschikbaar in de App. Mochten er 

vragen zijn dan kunt u deze mailen naar: Huren@nokilock.nl 

Wij wensen de leerling heel veel plezier met de nieuwe locker en een goed schooljaar. 

 
 

Met vriendelijke groet,   

Paula Corsten 

Locatiedirecteur 
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