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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.

Dit pakket bevat alleen een licentie voor ons online leerplatform. Je zal dus geen materialen ontvangen.

Meer informatie over de licentie ontvang je per mail, ongeveer een week nadat je je pakket besteld hebt.

Heb je je licentie besteld vóór 22-08-2022, dan verwerken wij deze pas vanaf die datum en mag je rond

26-08-2022 een mail met verdere instructies verwachten.

Wanneer mag ik mijn pakket verwachten ?

Gezien de huidige wereldsituatie raden wij steeds aan om even onze Q&A pagina te raadplegen voor de meest recente updates.

Wij wensen je héél veel succes met je opleiding !

Het Pivot Point team

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

91,67 € met downloadable e-books Licentieduur : 10 maanden

Dit pakket staat op onze webshop vanaf 01-06-2022 tem 31-12-2022

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

OF

Geef daarna volgende code in >>>> 222978

Hoe bestel ik mijn pakket ?

Pakket :

Te betalen : 64,74 € zonder downloadable e-books Pakketcode : SPBE 22078 10
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