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1. Schoolagenda standaard (basisversie) 

Model A4 BASISVERSIE WEEKPLANNER (€ 4,75/stuk) STUDIEPLANNER (€ 4,65/stuk) 

 
Aantal: ..................... exemplaren ..................... exemplaren 

Plastic hoes A4 (€ 0,55/stuk) 
 

Aantal: ..................... exemplaren ..................... exemplaren 

 

2. Schoolagenda op maat 

  2.a. Toevoegen aan de basisversie (Weekplanner of Studieplanner) Prijzen op aanvraag 

  - Logo op de standaard kaft ja neen (omcirkel uw keuze) 

  - Volledig gepersonaliseerde kaft ja neen (omcirkel uw keuze) 

  - Schoolgegevens op titelblad ja neen (omcirkel uw keuze) 

  - Toevoegen van gepersonaliseerde blz. ja neen (omcirkel uw keuze) 

     -Aantal blz. vooraan:     ………………… -Aantal blz. achteraan:  ………………… 

  - Toevoegen van Katern A vooraan achteraan (omcirkel uw keuze) 

  - Toevoegen van Katern B vooraan achteraan (omcirkel uw keuze) 
 

  2.b. Volledig op maat van school Prijzen op aanvraag 

   Model OP MAAT A4 (29,7 x 21 cm) A5 (15 x 22 cm) 
 

   Aantal: ..................... exemplaren ..................... exemplaren 
 

   Plastic hoes A4 (€ 0,55/stuk) A5 (€ 0,45/stuk) 
 

   Aantal: ..................... exemplaren ..................... exemplaren 
 

Instituutnummer: ……………………………… (gegevens kunnen aangepast worden) 

Instituutnaam: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Directie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vestigingsadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Leveringsadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Facturatieadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

De levering mag gebeuren vanaf ……………… augustus 2023 

 
 

Datum: …………… /…………… /………………… 

 

Handtekening + stempel van de school: 

 

 

 

 

 

 

➡  Meer info z.o.z. 



 

 

 
 

• Prijzen zijn inclusief BTW. 

• De verzendkosten zijn NIET inbegrepen in de vermelde prijzen van de 

schoolagenda’s basisversies Weekplanner en Studieplanner 

• Uiterste besteldatum voor schoolagenda’s op maat: 15 april 2023 

• Volledig materiaal inleveren tegen ten laatste 15 mei 2023 

• De opmaak en drie drukproeven zijn inbegrepen in de prijs. 

Bijkomende aanpassingen: € 75,00 /uur. 

• De levering is voorzien tussen 16 en 31 augustus 2023. 

• Duid op de bestelbon aan vanaf welke datum uw school de levering kan ontvangen. 

• Opgelet: als de school nog gesloten blijkt bij levering en ons dit niet is gemeld, 

zullen de extra transportkosten aangerekend worden. 

• Bestellingen en bijbestellingen voor schoolagenda’s basisversies (Weekplanner en 

Studieplanner) kunnen altijd. 

• Bijbestellingen (min. 5 exemplaren) van schoolagenda's op maat kunnen altijd, 

mits een belangrijke méérkost en verzendkosten. 

• Schoolagenda’s kunnen niet worden teruggestuurd. 

• Onze prijzen zijn onderhevig aan papier- en grondstofschommelingen en 

kunnen nog wijzigen. 

 

 

 
Bestelbon terugsturen: 

Per mail: agenda@licap.be 
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