
            BESTELFORMULIER voor de CitrusPers agenda’s 2022 - 2023 
Dit formulier kunt u ingevuld (en opgeslagen) e-mailen aan:  info@citruspers.net 

 
School: _______________________________________________________________ aantal lln school: ________ 
 
Contactpersoon: Dhr/Mw _______________________________________________ Functie: _______________________ 
 
Adres school: __________________________________ Postcode: _________ Plaats: ________________________ 
 
Telefoon: ____________________ 06 -__________________ E-mail: ___________________________________ 
 

Levering vindt plaats in de laatste week van jullie zomervakantie op bovenstaand adres. 
(als u de boeken in een boekenpakket moet stoppen adviseren wij de agenda’s meer dan 1 week vóór het begin vh schooljaar te 

laten komen) Er moet in de leveringsweek iemand op school aanwezig zijn tussen 8 en 17 uur om te tekenen voor 
ontvangst. Zonder een 06-nr kunnen wij NIET LEVEREN !!! 

Als u voorkeur heeft voor een speciale week kunt u dat hieronder aangeven. Bij afwezigheid op het door u aangegeven 
(bovenstaand) adres wordt door de transporteur minstens € 70,- extra kosten berekend voor herleveren, ook op ‘n reserve adres.  

Is het aflever-adres te bereiken per vrachtwagen? Ja, op bovenstaand adres / nee, op onderstaand adres: 
Straat+nr:_______________________________________________postcode: ________________________ 

Plaats:___________________________________________ 06 -_____________________________ 
 

     1ste schooldag nà de zomervakantie:  ____ aug/sept 2022    
         Voor tijdig gebruik vindt de levering dus plaats 1 of 2 weken vóór de school begint in week : 33 / 34 / 35 / 36  

Voor meer informatie kunt u onze leveringsvoorwaarden lezen op www.citruspers.net  
 
 

Het minimum aantal te bestellen agenda’s voor 2022 - 2023 is 30 voor het BO en PrO*,  
en 50 voor het VO en ALLEEN IN MEERVOUD VAN 10 EXEMPLAREN. 
* Voor Praktijk- en Speciaal onderwijs maken wij uitzonderingen,  

neem hier aub contact over op met CitrusPers. 
 
 

Houd er aub bij het invullen rekening mee dat er  ALLEEN PER SCHOOLJAAR kan worden. 
Omdat de agenda’s in eén keer per schooljaar gemaakt worden,  

is het duurder om na de definitieve besteldatum extra schooleigen agenda’s bij te bestellen.  
Om die reden én UIT ERVARING adviseren wij u dus ECHT om 5-10% extra aan agenda’s te bestellen. 

U kunt voor schooljaar 2022-2023 bestellen t/m  15 juni 2022 maar liever eerder!!  
(Na deze datum kunt u eventueel tegen een meerprijs ook nog bestellen) 

 
 

onderwerp   aantal per stuk prijs 
totaal 

Opmerking (Neem aub voor 
grote bestellingen contact op!) 

Plan-agenda LLN Z/W  LIGGEND               x €    13,00 €  

Plan-agenda LLN Z/W  STAAND              x €    13,00 €  

Plan-agenda LLN KLEUR LIGGEND   x €    14,50 €  

Plan-agenda LLN KLEUR STAAND   x €    14,50 €  

A4 Planner LLN Zwart/wit staand   x €    16,00 €   

De GROENE Plan Agenda PO   x €    14,50 €  

bbPO en PrO agenda KLEUR    x €    13,50 €  

Docenten Agenda  Zwart/wit   x €    14,50 €  

Docenten Agenda  KLEUR   x €    15,50 €  

Insteekhoesje (inklikbaar: € 0,70)   x €      0,65 € Meer dan 2:+€0,60 dikkere ringband 

elastiek per agenda   x €      0,30 €  

Plan-stickervelletje    x €      0,20 € 1 STANDAARD IN de AGENDA 

schooleigen frontcover € 100,-   €  

  TOTAAL BESTELLING 2022-2023   EXCL. 9% BTW € + € 70,-bezorgkosten 

 INCL.  9% BTW  €  

Educ.SCHOOLPOSTER-set van 6 - Engels   €    50,00 € + € 9,75 porto + 9% BTW 
 

LET OP: ALLEEN BESTELLEN IN EEN MEERVOUD VAN 10-TALLEN! 
U hoeft nu dus nog NIET uw schooleigenpagina’s aan te leveren. Dit kan vanaf half april tot 15 juni 2022 

 
Stempel van de school/instelling: 
 
 
 
 

Naam: 

Datum: 

Ik bevestig dat onze school met de leveringsvoorwaarden zoals op de site 
vermeld staan akkoord gaat en de CitrusPers agenda’s bestelt en betaalt 
zoals bovenstaand is ingevuld. De agenda’s worden door de school aan de 
leerlingen c.q. de docenten verstrekt.  

Handtekening: 

 
• Ik wil graag teruggebeld/maild worden over:_____________________________________________________ 
 

                             Beter omgaan met je tijd, elkaar en school is wel zo leuk! 
Tel: 020 – 320 26 09    

info@citruspers.net     www.citruspers.net 


