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BESTELLING STUDENTENPAKKET
via webshop

Omschrijving pakket :

SINT MARIA ANTWERPEN - 4e jaar nieuw

Pakketnummer :

SPBE 18075

Te betalen bedrag :

€ 300,03 incl. BTW

Beste student,
Vanaf half juni kan je jouw studentenpakket van Pivot Point online bestellen via onze webshop. Dit kan gemakkelijk via de volgende link:

www.pivotpointshop.be
Wanneer je klikt op "ontdek het assortiment" en vervolgens op "studentenpakketten" zal je gevraagd worden volgende code in te geven:

185892
Na het ingeven van deze code krijg je een overzicht van alle pakketten die voor jouw school beschikbaar zijn. Lees, voordat je overgaat tot
het bestellen, ook even grondig de PDF-documenten die je onderaan op de webshop kan terugvinden.
Heb je na het lezen van deze informatie toch nog vragen ? Aarzel dan zeker niet ons te contacteren, we helpen je graag verder !
Geen volledig pakket bestellen ?
Je kan ook alle onderdelen los bestellen op onze webshop. De boeken kan je achter bovenstaande inlog terugvinden. De andere
materialen (kappen, hoofden, borstels, kammen, …) kan je in de diverse rubrieken vinden.
Hou er echter wel rekening mee dat je totale aankoopkost aanzienlijk duurder zal uitkomen dan wanneer je een samengesteld pakket
aankoopt.
Bestellen via de webshop lukt niet ?
Indien het jou niet lukt om via onze webshop te bestellen, kan je altijd per e-mail (bestelling@pivotpoint.be) een aanvraag doen om per
overschrijving te bestellen. Je dient in deze e-mail heel duidelijk volgende gegevens te vermelden:


jouw naam en voornaam



school en leerjaar (bij voorkeur het correcte pakketnummer)



correct en volledig adres waar het pakket naartoe gestuud mag worden

Wij sturen je dan een bericht terug met het correct te betalen bedrag en een betalingskenmerk. Het is heel belangrijk dat je dit betalingskenmerk correct meegeeft met je betaling, zodat wij jouw betaling kunnen linken met de betreffende order.
OPGELET: betaling via overschrijving vragen extra administratieve handelingen. Hou daarom rekening met het feit dat …


wij hiervoor een extra kost aanrekenen van € 7,50 incl. BTW



er een langere verwerkingstermijn is alvorens wij jouw pakket kunnen verzenden

Wanneer ontvang je jouw pakket ?
Wij doen ons uiterste best om jouw pakket zo spoedig mogelijk te verzenden. Hou echter rekening met een minimale verwerkingstermijn
van 5 tot maximum 10 werkdagen. Pakketten die besteld worden voor 27 augustus 2018, worden mogelijks niet meteen verwerkt. Wel mag
je je pakket uiterlijk verwachten op 31 augustus 2018. Heb je tegen die datum je pakket nog niet ontvangen, neem dan zeker even contact
met ons op.
Wij wensen je heel veel succes met je opleiding !
Het Pivot Point team

