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Algemeen
Onder scholen verstaat Kenteq in dit kader: vertegenwoordigers
van onderwijsorganisaties die uit naam van en op rekening van
een onderwijsinstelling leermiddelen bestellen voor docenten,
studenten en/of leerlingen.
Kenteq stelt de verkoopadviesprijzen per kalenderjaar vast
(tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden). Deze
verkoopadviesprijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
Bestellen
Scholen kunnen op twee manieren direct bij Kenteq bestellen:
 In de webshop: leermiddelenshop.kenteq.nl.
Scholen kunnen in dit geval kiezen voor betaling met iDeal of – na inloggen - voor
bestelling op rekening.
 Per e-mail: uitgeverij@kenteq.nl.
Scholen bestellen in dit geval standaard op rekening. Scholen ontvangen de factuur in
dit geval separaat van hun bestelling.

Kenteq neemt geen telefonische bestellingen aan.
Levering
Bestellingen worden binnen vijf werkdagen verzonden.
De hoogte van de doorberekende verzendkosten is afhankelijk van de wijze waarop u
bestelt en het aantal exemplaren van leermiddelen dat u bestelt. De betreffende
bedragen vindt u in het onderdeel Kortingsregelingen voor scholen & verzendkosten.
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Kortingsregelingen voor scholen & verzendkosten
Voor scholen kent Kenteq twee kortingsregelingen. Welke regel van toepassing is, hangt
er vanaf of de school zélf leermiddelen bestelt voor haar leerlingen/studenten of dat de
school leermiddelenpakketten in de leermiddelenshop van Kenteq laat klaarzetten voor
haar studenten of leerlingen. Dit is eveneens van invloed op de hoogte van de
verzendkosten.
1 – Namens je school plaatst je een collectieve bestelling van leermiddelen voor jouw
studenten/leerlingen
In dit geval is de kortingsregeling als volgt:
Bestelhoeveelheid
Bestelling in één order van 10 tot
en met 29 exemplaren van één titel

Korting
5% korting op de
adviesprijs van de betreffende
titel(s)
10% korting op de
adviesprijs van de betreffende
titel(s)

Bestelling in één order van 30 of
meer exemplaren van één titel

De hoogte van de doorberekende verzendkosten is afhankelijk van de
bestelhoeveelheid:
Aantal bestelde
exemplaren
1 tot en met 11
11 tot en met 30
30 tot en met 50
51 tot en met 200
>200

Verzendkosten
€ 5,75
€ 11,50
€ 17,25
€28,50
€75,-

De verzendkosten zijn inclusief btw.
De kosten voor verzending naar adressen buiten Nederland zijn op aanvraag
verkrijgbaar.
2 – Je stelt per crebo/kwalificatiedossier een pakket samen van de benodigde Kenteqleermiddelen en laat dit pakket plaatsen in de leermiddelenshop van Kenteq.
Jouw studenten/leerlingen bestellen in de leermiddelenshop van Kenteq zélf het
pakket tegen een prijs waarin de korting is verdisconteerd.
De korting is afhankelijk van het aantal crebo’s waarvoor je een pakket samenstelt
en het aantal titels per crebo. De regeling is als volgt:
Aantal crebo’s
waarvoor u een
pakket samenstelt
1 t/m 3

Geen korting

4 of meer

Geen korting
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Aantal titels per crebo
1 t/m 3
4 of meer
5% korting op de
adviesprijs van elk pakket
10% korting op de
adviesprijs van elk pakket

Omdat uw studenten/leerlingen de pakketten zélf bestellen, worden verzendkosten
aan hen doorberekend conform de regeling voor particulieren. De hoogte van de
doorberekende verzendkosten is afhankelijk van de bestelhoeveelheid:
Aantal bestelde exemplaren
1 tot en met 11
11 tot en met 30
30 tot en met 50
50 tot en met 200
>200
De verzendkosten zijn inclusief btw.
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Verzendkosten
€ 5,75
€ 11,50
€ 17,25
€ 28,50
€ 75,-

