Bestelformulier digitaal lesmateriaal VMBO schooljaar 2021-2022
Prijs incl. BTW
METHODE PROFIEL GROEN EDITIE 2020 - PROFIELDEEL
Het papieren lesmateriaal waaronder de werkboeken bestelt u in de webshop:
https://webshop.ontwikkelcentrum.nl

ONLINE OMGEVING / DIGITALE MODULE
Online omgeving Groene productie

€ 30,00

(EAN: 8717247013848 / artikelcode: 91535)

Online omgeving Tussen productie en verkoop

€ 30,00

(EAN: 8717247013855 / artikelcode: 91536)

Online omgeving Vergroening stedelijke omgeving

€ 30,00

(EAN: 8717247013862 / artikelcode: 91537)

Online omgeving Groene vormgeving en verkoop

€ 30,00

(EAN: 8717247013879 / artikelcode: 91538)

DOCENTENVERSIE
Groene productie Online omgeving docent incl. werkboek editie 2020

€ 51,00

(EAN: 8717247013886 / artikelcode: 91139.1s )

Tussen productie en verkoop Online omgeving docent incl. werkboek editie
2020

€ 51,00

(EAN: 8717247013893 / artikelcode: 91140.1s)

Vergroening stedelijke omgeving Online omgeving docent incl. werkboek
editie 2020

€ 51,00

(EAN: 8717247013909 / artikelcode: 91141.1s)

Groene vormgeving en verkoop Online omgeving docent incl. werkboek
editie 2020

€ 51,00

(EAN: 8717247013916 / artikelcode: 91142.1s)

PROFIEL GROEN - KEUZEVAKKEN 2021
ONLINE OMGEVING / DIGITALE MODULE
Houden van dieren Online omgeving editie 2021 *NIEUW

€ 22,50

(EAN: 8717247014050 / artikelcode: 91544)

Voeding, hoe maak je het? Online omgeving editie 2021 *NIEUW

€ 22,50

(EAN: 8717247014098 / artikelcode: 91543)

Tuinontwerp en -aanleg Online omgeving editie 2021 *NIEUW

€ 22,50

(EAN: 8717247014166 / artikelcode: 91548)

Bloemwerk Online omgeving editie 2021 *NIEUW

€ 22,50

(EAN: 8717247014159 / artikelcode: 91547)

DOCENTENVERSIE
Houden van dieren Online omgeving editie 2021 - docent *NIEUW

€ 34,50

(EAN: 8717247014074 / artikelcode: 91546)

Voeding, hoe maak je het? Online omgeving editie 2021 - docent *NIEUW

€ 34,50

(EAN: 8717247014067 / artikelcode: 91545)

Tuinontwerp en -aanleg Online omgeving editie 2021 - docent *NIEUW

€ 34,50

(EAN: 8717247014180 / artikelcode: 91550)

Bloemwerk Online omgeving editie 2021 - docent *NIEUW
(EAN: 8717247014173 / artikelcode: 91549)

Vervolg te bestellen digitaal lesmateriaal Profiel Groen op volgende pagina
Vervolg te bestellen digitaal lesmateriaal Profiel Groen

€ 34,50

Aantal licenties

Prijs incl. BTW
PROFIEL GROEN - KEUZEVAKKEN
DIGITALE MODULE
Het groene machinepark

€ 28,75

(EAN: 8717247010632 / artikelcode: 91516)

Werk in tuin en landschap

€ 28,75

(EAN: 8717247010656 / artikelcode: 91518)

Groene vormgeving en styling

€ 28,75

(EAN: 8717247010670 / artikelcode: 91520)

Groei voorbereiden

€ 28,75

(EAN: 8717247010687 / artikelcode: 91521)

Groei en oogst

€ 28,75

(EAN: 8717247010694 / artikelcode: 91522)

Gezonde dieren

€ 28,75

(EAN: 8717247010717 / artikelcode: 91524)

Water

€ 28,75

(EAN: 8717247010724 / artikelcode: 91525)

Groene zorg

€ 28,75

(EAN: 8717247010748 / artikelcode: 91527)

Natuurlijk groen

€ 28,75

(EAN: 8717247010755 / artikelcode: 91528)

Actief in de natuur

€ 28,75

(EAN: 8717247011615 / artikelcode: 91532)

Houden van dieren

€ 28,75

(EAN: 8717247010700 / artikelcode: 91523)
Nieuwe editie beschikbaar

Voeding, hoe maak je het?

€ 28,75

(EAN: 8717247010731 / artikelcode: 91526)
Nieuwe editie beschikbaar

Bloemwerk

€ 28,75

(EAN: 8717247010663 / artikelcode: 91519)
In najaar 2021 verschijnt een nieuwe editie

Tuinontwerp- en aanleg
(EAN: 8717247010649 / artikelcode: 91517)
In najaar 2021 verschijnt een nieuwe editie

€ 28,75

Aantal licenties

School
Naam School:
Locatie:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Contactpersoon
Voornaam:
Achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Factuurgegevens
(de factuur mag gestuurd worden naar):
Naam school:
T.a.v.:
Straat/postbus:
Postcode:
Plaats:
E-mail:
Ik ga akkoord met de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden en onderstaande gebruikersvoorwaarden die
specifiek bij de digitale modules VMBO horen.
Datum: 					

Handtekening: 							

Gebruikersvoorwaarden digitaal lesmateriaal VMBO
•
•
•
•
•
•

Bestellingen worden gedaan door een contactpersoon van een AOC, locatie of vakgroep. Deze persoon zal als
aanspreekpunt voor het Ontwikkelcentrum fungeren.
De licenties voor het digitale lesmateriaal van de methode Profiel Groen zijn tot 1 augustus 2023 geldig. De
docentenlicentie wordt kosteloos verlengd gedurende de looptijd van de editie.
De school ontvangt voor iedere gebruiker een unieke activatiecode. De school is zelf verantwoordelijk voor de
verspreiding en het beheer van deze codes.
Activatiecodes worden per e-mail verstuurd naar de contactpersoon die op het bestelformulier vermeld staat.
Indien er in de loop van het schooljaar extra licenties nodig zijn, kunnen deze besteld worden via de
contactpersoon die op dit formulier staat.
Bij activatiecodes die verkeerd of teveel besteld zijn, kan binnen 14 dagen schriftelijk of per e-mail aangegeven
worden dat deze niet gebruikt/geactiveerd worden. Indien deze codes niet geactiveerd zijn, wordt het
aanschafbedrag gecrediteerd. Na 14 dagen is er geen creditering meer mogelijk.

U kunt het getekende bestelformulier sturen naar info@ontwikkelcentrum.nl.

