
Je leermiddelen gemakkelijk, goedkoop én snel leverbaar. 

Maak jij als docent of als student gebruik van onze leermiddelen via Studystore of Studers.nl, dan 
is deze informatie belangrijk. Wellicht wisten jullie ’t al, maar zij zijn gestopt met de verkoop van 
leermiddelen via hun website. Vervelend! Maar.., bij Kenteq is er keihard doorgewerkt om hiervoor 
een goede oplossing te bieden. Zo zorgen we ervoor dat onderwijsinstellingen en studenten weer 
makkelijk en op de meest goedkope en snelle manier leermiddelen kunnen aanschaffen. Op onze 
eigen Leermiddelenshop. In deze nieuwsbrief leggen we je uit welke stappen je kunt nemen zodat 
iedereen in het (v)mbo gewoon lekker kan blijven leren en lesgeven. Keep Calm and Study on..:-) 
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Al je leermiddelen 
snel besteld én snel 
geleverd.
kenteq.nl

Op onze Leermiddelenshop kan 
je veilig en naar eigen keuze 
(v)mbo lesmaterialen bestellen. 
En beter.., deze worden binnen 5(!) 
werkdagen verzonden.

Al je leermiddelen voor 
de scherpste prijs online 
te bestellen.
kenteq.nl

Op onze Leermiddelenshop kun je 
veel (v)mbo lesmaterialen goedkoop 
bestellen. Ook maatwerkreaders en 
boeken én krijg je toegang tot Tech-
niekstad. Dat zijn de vele voordelen 
van direct bij de uitgeverij bestellen. 
En de snelle levering natuurlijk..!

Alle leermiddelen voor 
je studenten in een 
eigen bestelomgeving.
kenteq.nl

Op de Leermiddelenshop maken 
wij (gratis) een eigen boekenlijst 
voor jouw school en studenten. 
Zodat jij én zij makkelijk (v)mbo 
lesmaterialen kunnen bestellen 
en samenstellen.

Meer weten over onze Leermiddelenshop!?

Ernst Scholten

Senior Accountmanager Kenteq

Heb je vragen of problemen bij het bestellen van 
lesmaterialen. Bel of mail voor  een afspraak of 
directe ondersteuning.

Het was even alle-hens-aan-dek, 
maar met een goed team en 
slimme techniek zijn nu (bijna) alle 
(v)mbo lesmaterialen voor iedereen 
ruim beschikbaar.
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