Bestelformulier software Thieme Meulenhoff
Schoolgegevens:
Schoolnaam
Schoollocatie
Straat
Postcode/Plaats
Telefoon
Voorletters schooladministrator*

Geslacht: □ man □ vrouw__

Achternaam schooladministrator

______

Email schooladministrator__________________________________________________________
BRIN-code

DUO leerlingaantal

* De schooladministrator (vaak ict-coördinator) ontvangt per email het bestelde product, het wachtwoord en alle informatie over
het abonnement.

Contractvormen:
Jaarabonnement: u betaalt een bepaald bedrag per jaar. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd.
Opzeggen is jaarlijks mogelijk.
Afkoop: als u kiest voor een looptijd van 5 jaar dan ontvangt u een korting van 8%. U betaalt het
bedrag in één keer.

Bestelling van de school:
De school bestelt software bij de methode:

Contractvorm:

□ Alles Telt 2 leerkrachtlicentie compact (gratis)
groep: □ 1+2 □3 □4 □5 □6 □7 □8
□ 1 jaar
□ Alles Telt 2 leerkrachtlicentie compleet (incl. digibordsoftware)
groep: □3 □4 □5 □6 □7 □8
□ 1 jaar
□ Alles Telt 2 leerkrachtlicentie compleet (kleuters) (incl. digibordsoftware)
groep: □1+2
□ 1 jaar
□ Alles Telt 2 leerlinglicentie compact (incl. oefen- en toetssoftware)
groep: □3 □4 □5 □6 □7 □8
□ 1 jaar
□ Alles Telt 2 leerlinglicentie compact (kleuters) (incl. oefensoftware)
groep: □1+2
□ 1 jaar
□ Alles Telt 2 leerlinglicentie compleet*
□ Prijs op aanvraag. Neem s.v.p. contact met mij op.

□ 5 jaar
□ 5 jaar
□ 5 jaar
□ 5 jaar
□ 5 jaar

* Met deze licentievorm werkt een leerling volledig digitaal. De uitgever neemt contact met u op om uw wensen en de
mogelijkheden te bespreken.

□ Take it easy leerkrachtlicentie compleet
groep: □1+2 □3+4 □5 □6 □7/8A □7/8B
□ Take it easy leerlinglicentie compact (gratis)
groep: □5 □6 □7/8A □7/8B
□ Take it easy 2 leerlinglicentie compleet*
□ Prijs op aanvraag. Neem s.v.p. contact met mij op.

□ 1 jaar

□ 5 jaar

□ 1 jaar

□ 5 jaar

* Met deze licentievorm werkt een leerling volledig digitaal. De uitgever neemt contact met u op om uw wensen en de
mogelijkheden te bespreken.

□ Real English leerkrachtlicentie compleet (incl. digibordsoftware)
groep: □5 □6 □7 □8
□ 1 jaar
□ Real English leerlinglicentie compact (incl. oefen- en toetssoftware)
groep: □7 □8
□ 1 jaar
□ Real English leerlinglicentie compleet*
□ Prijs op aanvraag. Neem s.v.p. contact met mij op.

□ 5 jaar
□ 5 jaar

* Met deze licentievorm werkt een leerling volledig digitaal. De uitgever neemt contact met u op om uw wensen en de
mogelijkheden te bespreken.

□ Speurtocht leerkrachtlicentie compact (gratis)
groep: □3 □4 □5 □6 □7 □8
□ Speurtocht leerkrachtlicentie compleet (incl. digibordsoftware)
groep: □3 □4 □5 □6 □7 □8
□ Speurtocht leerlinglicentie compact (incl. oefensoftware)
groep: □5 □6 □7 □8
□ Speurtocht leerlinglicentie compleet*
□ Prijs op aanvraag. Neem s.v.p. contact met mij op.

□ 1 jaar

□ 5 jaar

□ 1 jaar

□ 5 jaar

□ 1 jaar

□ 5 jaar

* Met deze licentievorm werkt een leerling volledig digitaal. De uitgever neemt contact met u op om uw wensen en de
mogelijkheden te bespreken.

□ De Blauwe planeet leerkrachtlicentie compact (gratis)
groep: □3 □4 □5 □6 □7 □8
□ 1 jaar
□ De blauwe planeet leerkrachtlicentie compleet (incl. digibordsoftware)
groep: □3 □4 □5 □6 □7 □8
□ 1 jaar
□ De blauwe planeet leerlinglicentie compact (incl. oefensoftware)
groep: □5 □6 □7 □8
□ 1 jaar
□ De blauwe planeet leerlinglicentie compleet*
□ Prijs op aanvraag. Neem s.v.p. contact met mij op.

□ 5 jaar
□ 5 jaar
□ 5 jaar

* Met deze licentievorm werkt een leerling volledig digitaal. De uitgever neemt contact met u op om uw wensen en de
mogelijkheden te bespreken.

□ Natuniek leerkrachtlicentie compact (gratis)
groep: □3 □4 □5 □6 □7 □8
□ Natuniek leerkrachtlicentie compleet (incl. digibordsoftware)
groep: □3 □4 □5 □6 □7 □8
□ Natuniek leerlinglicentie compact (incl. oefensoftware)
groep: □5 □6 □7 □8
□ Natuniek leerlinglicentie compleet*
□ Prijs op aanvraag. Neem s.v.p. contact met mij op.

□ 1 jaar

□ 5 jaar

□ 1 jaar

□ 5 jaar

□ 1 jaar

□ 5 jaar

* Met deze licentievorm werkt een leerling volledig digitaal. De uitgever neemt contact met u op om uw wensen en de
mogelijkheden te bespreken.

□ Taalverhaal.nu Taal methodestartpagina met digibordsoftware
groep: □4 □5 □6 □7 □8
□ Taalverhaal.nu Taal leerlingsoftware oefenen en toetsen
groep: □4 □5 □6 □7 □8
□ Taalverhaal.nu Taal leerlinglicentie compleet*
□ Prijs op aanvraag. Neem s.v.p. contact met mij op.

□ 1 jaar

□ 5 jaar

□ 1 jaar

□ 5 jaar

* Met deze licentievorm werkt een leerling volledig digitaal. De uitgever neemt contact met u op om uw wensen en de
mogelijkheden te bespreken.

□ Taalverhaal.nu Spelling methodestartpagina met digibordsoftware
groep: □4 □5 □6 □7 □8
□ 1 jaar
□ Taalverhaal.nu Spelling leerlingsoftware oefenen en toetsen
groep: □4 □5 □6 □7 □8
□ 1 jaar
□ Taalverhaal.nu Spelling leerlinglicentie compleet*
□ Prijs op aanvraag. Neem s.v.p. contact met mij op.

□ 5 jaar
□ 5 jaar

* Met deze licentievorm werkt een leerling volledig digitaal. De uitgever neemt contact met u op om uw wensen en de
mogelijkheden te bespreken.

□ Overal Tekst digibordsoftware
(U betaalt voor de aanschaf van de software éénmalig € 216,30. Zodra de bestelling is verwerkt, ontvangt u schooladministrator
de inlogcodes voor de software)

□ Filosoferen en Helder denken gr. 4 t/m 8 (€ 195,00 per jaar)

□ 1 jaar

□ Mijn Talent?! gr. 5 t/m 8 (Proeftuin: € 495,00 per vestiging, schooljaar ‘15-‘16) □ 1 jaar
(Mijn Talent?! is in schooljaar 2016-2017 definitief leverbaar. Het is al wel mogelijk om komend schooljaar in de proeftuin te
werken. Zie bovenstaande prijsstelling.)

□ Got it?! Basisonderwijs
Rekenen:
Jaarlicentie leerling (€ 15,00)
Aantal: ………
□ Introductieaanbieding 2014/2015 Schoollicentie (€ 125,00)
(let op: dit is exclusief leerkrachtlicenties)
Jaarlicentie leerkracht (€ 21,00)
Aantal: ………

□ Got it?! Basisonderwijs
Taal:
Jaarlicentie leerling (€ 15,00)
Aantal: ………
□ Introductieaanbieding 2014/2015 Schoollicentie (€ 125,00)
(let op: dit is exclusief leerkrachtlicenties)
Jaarlicentie leerkracht (€ 21,00)
Aantal: ……..
Werkt u al met Got it?!

□ ja

□ nee

Let op: voor de aansluiting van Got it is het belangrijk dat de ICT-coördinator de contactpersoon is.
Dit kunt u invullen op blad 1 bij de velden “naam schooladministrator” & “email schooladministrator”.

Indien u niet op de hoogte bent van de prijsstelling, dan kunt u contact opnemen met de verkoop binnendienst van Heutink
Primair Onderwijs. Wij informeren u graag.

Naam ondergetekende:__________________________

Handtekening:____________________

Met het versturen van dit formulier verklaart u tevens akkoord te gaan met de inhoud van de licentieovereenkomst
respectievelijk de daarbij behorende algemene voorwaarden van de uitgever.

Stuur dit formulier ingevuld naar:
Heutink Primair Onderwijs
t.a.v. afdeling educatieve software
Antwoordnummer 105
7440 VH Rijssen

Mailen of faxen kan ook:
Emailadres: verkoop.hpo@heutink.nl
Fax: 0548 53 66 99

