Bestelformulier Techniek NexT

Bestelinformatie

Open dit formulier in Adobe Acrobat Reader, vul het in en verstuur
het als bijlage bij een e-mail.

Bestelformulier voor
Extra Opties

School en adresgegevens:
Techniek NexT is volop in ontwikkeling.
De productie van de Extra Opties is

School/instelling:

gerelateerd aan de verschenen lessen.
Nog niet alles van het beoogde totaal
is al beschikbaar.
Tijdens de ‘groei’ gelden ook voor het
komende schooljaar daarom nog
gereduceerde prijzen.

Vestigingsadres:
Postcode en vestigingsplaats:
Contactpersoon:
Tel contactpersoon:
E-mail contactpersoon:

Prijzen

Bestelgegevens:
Wij bestellen voor het schooljaar
(svp hieronder aankruisen en bedrag invullen)

A Bronbestanden van alle
lessen (.odt)

€ 175,-

B Antwoorden

€ 95,-

C Toetsvragen

€ 95,-

D Werkbeschrijvingen
educatieve hulpmiddelen

€ 95,-

E Docentenhandleiding

€ 95,-

F

A t/m E

G Maatwerk arrangement
(Neem contact op)

A
Bronbestanden van alle lessen in
Keuzevak

€

B
Antwoorden
Keuzevak

€

C
Toetsvragen
Keuzevak

€

formaat .odt (OpenOffice/LibreOffice)

D
Werkbeschrijvingen
Keuzevak
hulpmiddelen

educatieve

€

€ 495,-

E
Docentenhandleiding
Keuzevak

€

€ 59,per uur

F
A t/m E
Keuzevak

€

Totaal:
Alle prijzen zijn incl. btw.
Prijzen kunnen gedurende het
schooljaar wijzigen.
Substantiële bijdragen van de school
aan het project kunnen worden
gehonoreerd met een korting op de
aanschaf van Extra Opties in het
volgende schooljaar.
Extra Opties kunnen uitsluitend worden
aangeschaft via een (deel)licentie.
Deze licentie geeft het gehele
schooljaar toegang tot de digitale
bestanden die zijn besteld.
Aanschaf van deze materialen is alleen
mogelijk via dit bestelformulier en
rechtstreeks bij de NVON.

€

Indien wij al eerder bestellingen deden, maken wij graag gebruik van de
‘meerjaren’-korting van 20% per gebruikersjaar.

Ondertekening:
Handtekening (klik Fill & Sign) en naam contactpersoon:

Functie:
Datum:
Plaats:
Door ondertekening van het bestelformulier verplicht de school zich de auteursrechten te respecteren die rusten
op de bestelde Extra Opties. Tevens ziet de school erop toe dat de verstrekte inloggegevens uitsluitend worden
gebruikt door de docenten die met het materiaal werken en alleen voor de lessen op die school.
De licentie geldt tot en met de maand augustus van het volgende kalenderjaar. In mei ontvangt de school een
factuur voor het volgende schooljaar, tenzij voor 1 mei is opgezegd.

Formulier sturen naar: secretariaat@nvon.nl of
NVON, Parallelweg 1c, 7941 HH, Meppel

