Bestel simpel en
snel alles voor
het nieuwe
schooljaar.

Psst,
óór
bestel v antie
ervak
de zom ns op een
k ka
en maa bestelfiets.
s
Batavu

Bestellen is
super simpel
VanDijk

Wil jij ook goed voorbereid
zijn voor het volgende
schooljaar? Bestel dan
vóór de zomervakantie je
leermiddelenpakket en alle
schoolspullen.

Leren op jouw manier

Betrouwbaar
Op vandijk.nl bestel je alles met een paar klikken. Het bestellen hebben wij zo
simpel mogelijk voor je gemaakt. Van je leermiddelenpakket en schoolspullen
tot nog veel meer lesmateriaal. Het wijst zich vanzelf!
Kies je plaats, je school en je klas en hoppa: je leermiddelenlijst staat voor je
klaar. Check onze video op vandijk.nl om te zien hoe het werkt.

Vergeet niets.
En win die fiets!
Bestel op tijd en maak kans op een unieke Batavus
bestelfiets! Zie vandijk.nl/bestelfiets
voor de actievoorwaarden.

Als je vóór de zomervakantie bestelt leveren wij jouw leermiddelenpakket
uiterlijk een week voordat het nieuwe schooljaar begint. De bestelstatus
kun je altijd online op Mijn VanDijk checken.

Betaalbaar

Wij hebben dé webshop voor al jouw schoolspullen. Bestel gelijk je
schoolspullen mee voor goede prijzen. Dan heb je dat ook weer gefixt!

Groen

Door boeken te hergebruiken sparen wij het milieu. Je zal daarom van ons
voornamelijk gebruikte boeken krijgen. Naast dat het beter is voor het
milieu houden wij hierdoor boeken ook betaalbaar.

Digitaal

Alle digitale leermiddelen die je bij ons bestelt worden digitaal voor je
klaar gezet. Deze zitten dus niet bij je leermiddelenpakket in. Als de licentie
digitaal voor je is klaargezet sturen wij je een e-mail met meer informatie.

Regel het op
mijnvandijk.nl

Op mijnvandijk.nl vind je jouw persoonlijke klantomgeving.
Tijdens het bestellen van je leermiddelenpakket maak je een
account aan.
Via Mijn VanDijk kun je al jouw zaken regelen zoals:
Je gegevens wijzigen
Je inleverformulier downloaden
De bestelstatus checken
Melden dat je een artikel niet hebt ontvangen
Een annulering doorgeven
Een retourzending aanvragen

Antwoord op de meest gestelde vragen
Check hiervoor mijnvandijk.nl.

Fijne
vakantie!

VanDijk.nl
De nieuwste
schoolspullen staan
online voor je klaar.

Bestel je schoolspullen
simpel en snel op vandijk.nl
Taalwijzers

Alle rekenmachines
voor het Voortgezet
Onderwijs zoals:

Handige studiekaarten
voor elke taal
op het gebied van
grammatica, spelling
en werkwoorden.

• Casio FX82MS
• TI-84 plus CE-T
• TI-30XB Multiview

€ 10,99
€ 114,99
€ 17,99

Set van drie taalwijzers €

Atlassen

Pocketwoordenboeken
voor elke taal.

De atlassen voor het
voortgezet onderwijs:

€ 9,99

Examenvoorbereiding

De essentie van elk
schoolvak samengevat
in slimme pockets.
Ook handig voor ouders.

Zeker weten slagen voor
jouw examen? Een goed
begin is het halve werk.

22,95

Woordenboeken

Van Dale pocketwoordenboeken

Noordhoff
in je pocket

• De grote bosatlas

€ 69,95

• De kleine bosatlas

€ 44,95

€ 8,95

Online
toetsportaal
Online toegang tot
duizenden oefentoetsen
voor bijna elk vak.
Jaarlicentie:

€ 19,95

• Examenbundels:
• Samengevat:

€ 15,00
€ 11,75

Schoolagenda’s
Kijk op vandijk.nl
voor ons rijke aanbod
aan schoolagenda’s.
Vanaf

€ 3,50

Check ons complete aanbod aan schoolspullen op vandijk.nl

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en zet- en drukfouten. Aan de informatie in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Rekenmachines

Collectie
2017 - 2018

Eastpak
Out of office
met GRATIS etui

€60

Bestel simpel en snel alles voor het nieuwe schooljaar.

Fijne
vakantie!

