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1. Ga naar onze webshop www.pivotpointshop.be

2. Klik op "ontdek het assortiment"

3. Klik op "studentenpakketten"

Check dan zeker onze "vraag en antwoord" pagina

Scan hiervoor de QR-code hiernaast met je smartphone of tablet, of ga naar

https://www.pivotpoint.be/studentenpakketten.html

Hier kan je bv ook terugvinden wat je moet doen indien je enkel een licentie wenst te bestellen.

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.

Alle pakketten besteld vóór 23-08-2021 verzenden wij pas vanaf die datum en mag je rond 26-08-2021 bij je

thuis verwachten.

Wij wensen je héél veel succes met je opleiding !

Het Pivot Point team

OF

214327

Heb je nog vragen in het verband met het bestellen van dit pakket ?

Wanneer mag ik mijn pakket verwachten ?

Geef daarna volgende code in >>>>

Dit pakket staat op onze webshop vanaf 01-06-2021 tem 31-12-2021

In de pakketprijs is rekening gehouden met diverse kortingen op de verschillende items, welke alleen toegepast kunnen worden bij aankoop van het volledige pakket. De prijzen van alle 

individuele items kan je terugvinden op onze webshop.

Beste student,

Je kan het bovenvermelde pakket via onze webshop www.pivotpointshop.be bestellen.

scan & bestel

Hoe bestel ik mijn pakket ?

Pakket :

Te betalen : Pakketcode :

Licentieduur :

208,72 € zonder downloadable e-books

272,03 € met downloadable e-books

SPBE 21114 10

10 maanden
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Inhoudslijst

BELANGRIJK :

!
Dit pakket bevat een licentie voor ons online leerprogramma LAB.

Deze licentie ontvang je via e-mail en zal je niet in het pakket terugvinden.

Bewaar dit document totdat je je pakket hebt ontvangen. Je hebt dit overzicht nodig voor de controle van je pakket !

Controleer de inhoud van je pakket :

Zodra je je pakket ontvangen hebt, vragen we je dit grondig na te kijken. Indien er items ontbreken of je hebt hierover twijfels,

neem dan meteen contact op met Pivot Point. Klachten die wij later dan 7 dagen na verzending van het pakket ontvangen, kunnen wij

helaas niet meer aannemen en zullen wij behandelen als een gewone bestelling.

Je zal een pakket ontvangen met volgende items :

CS D050 | SNAP-CAP2 - Polyvalente hoofdvorm Dames ABS (incl. sleutel)

CS D051 | SNAP-CAP2 - Ontwerpkap dames (incl. binnenkap)

CS D055 | SNAP-CAP2 - Rechthoekstrook Dames - toenemende lagen

CS D056 | SNAP-CAP2 - Rechthoekstrook Dames - massieve structuur
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