Retouradres: Betuwestraat 29, 1079 PR Amsterdam

Onderwerp: Schoolboeken

Vmbo basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg
Horeca, Toerisme, Brood &
Banket, TTO

Geachte ouders/verzorgers van onze leerlingen,

Betuwestraat 29

Vanaf het komende schooljaar geeft de school aan Van Dijk door, welke leerling in welke
klas zit en welk(e) keuzevak(ken) ze hebben. Tevens geven wij aan Van Dijk uw adresgegevens en e-mailadres door. Dit omdat ouders in verleden helaas soms verkeerde pakketten bestelden.
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Het e-mailadres en adresgegevens willen wij op deze wijze controleren. De bestelling zal
dan naar het adres verzonden worden dat is aangeven in Magister.
Uw adres kunt u controleren door in te loggen in Magister en dan bovenaan bij de foto
van uw zoon/dochter te kijken blad wat daar staat als adres. Dat is het adres waar de
boeken in de laatste week voor de vakantie zal worden bezorgd.
Is er iets niet in orde, graag reageren op deze e-mail. Dat kan door de juiste gegevens
door te geven via een antwoord op deze e-mail of onze administratie te bellen om dit
door te geven. Mochten wij geen reactie van u ontvangen dan gaan wij er vanuit dat de
gegevens correct zijn.
Nadat de bestelling is geplaatst, krijgt u van Van Dijk een e-mail met gegevens, bestelnummer, et cetera. Rond 29 augustus 2017, zal Van Dijk u een Track&Trace-code toezenden.
Mochten er problemen zijn met de verzending en of de geleverde boeken, dan graag zelf
zo spoedig mogelijk contact opnemen met Van Dijk. Controleer zorgvuldig de pakbon en
adviseren wij u deze te bewaren. U heeft 14 dagen om te reageren als iets niet goed is
met de levering.
Aan de eind van het jaar levert uw zoon/dochter de boeken zelf in en bij eventuele
schade krijgt u een factuur.

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

Datum

Verzekering

05-07-2017
Pagina
2 van 2

U kunt een verzekering afsluiten voor schade, verlies en diefstal. De kosten bedragen €
7,95. U verzekerd dan alleen de kosten voor de huurboeken, niet de leerwerkboeken,
deze zult u altijd zelf opnieuw moeten aanschaffen.
De verzekering dekt ongeveer de kosten aan boeken totaal rond de € 100,00 - € 125,00.
Dit wisselt per leerjaar. Of u wilt verzekeren bepaald u zelf.
Mocht u beslissen om de boeken te verzekeren dan verneem ik dat graag van u door
deze e-mail terug te sturen naar ondergetekende met de vermelding:
“Ik wil graag een boekenverzekering” (met de naam van de leerling en huidige klas erbij).
Deze mail moet uiterlijk 14 juli in ons bezit zijn. (k.buskermolen@hubertusberkhoff.vova.nl)
U ontvangt van Van Dijk dan een factuur voor dit bedrag. Na betaling is dit dan afgehandeld. Informatiefolder hierover staat op de website.
Mocht u vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
K. Buskermolen
k.buskermolen@hubertusberkhoff.vova.nl
020-5797194

