
Uw gegevens

bestellen

 1241 CX Kortenhoef

 Uitgeverij De Arend

Mail: Uitgeverij@DeArend.nl

Formulier zenden aan:

 Koninginneweg 98

t.a.v.:
Naam (school):

Straat:
Postcode-Plaats:

De series boekjes en

Zeg eens  19 ingenaaide en gebonden boekjes.
Nog wel spiraal gebonden leverbaar! (zie hieronder)

Ik bestel het (de) volgende deeltje(s):
uit de serie ‘Zeg eens....’

Ik bestel het (de) volgende deeltje(s):
uit de serie ‘Luister naar....’

Luister naar..... 17 ingenaaide en gebonden boekjes

UITVERKOCHT

€   15,50

€   15,50

aantal series:

losse boekjes: (zelfde papierkwaliteit, spiraal gebonden)

losse boekjes: (zelfde papierkwaliteit, spiraal gebonden)

€ 361,15
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U kunt dit PDF bestand invullen op uw PC.
U slaat het ingevulde bestand op op een voor u handige locatie en u 
zendt het naar: Uitgeverij@DeArend.nl

De prijzen zijn inclusief btw en geldig tot 01-01-2024. (Is het 2024 op het 
moment dat u dit leest? Kijkt u dan even op www.DeArend.nl voor een nieuwe 
prijslijst; prijzen worden jaarlijks aan de inflatie aangepast.)



Uw gegevens

bestellen

t.a.v.:
Naam (school):

Straat:
Postcode-Plaats:

De serie boekjes ‘Er zit muziek in lezen’

De serie compleet (8 boekjes, meer dan 5% korting als serie)

uit de serie ‘Er zit muziek in lezen’
Ik bestel het (de) volgende deeltje(s):

€ 118.00

€ 15,50

aantal series: (spiraal gebonden)

losse boekjes: (spiraal gebonden)
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 1241 CX Kortenhoef
 Koninginneweg 98

Formulier zenden aan:

Mail: Uitgeverij@DeArend.nl

 Uitgeverij De Arend

U kunt dit PDF bestand invullen op uw PC.
U slaat het ingevulde bestand op op een voor u handige locatie en u 
zendt het naar: Uitgeverij@DeArend.nl

De prijzen zijn inclusief btw en geldig tot 01-01-2024. (Is het 2024 op het 
moment dat u dit leest? Kijkt u dan even op www.DeArend.nl voor een nieuwe 
prijslijst; prijzen worden jaarlijks aan de inflatie aangepast.)



Uw gegevens

bestellen

t.a.v.:
Naam (school):

Straat:
Postcode-Plaats:

Eigen werk van de illustratrice van de Leeskast:
Els Rijerse,  ‘Oma op texel’

€ 15,50

los boekje: (spiraal gebonden)

Uw vraag en/of opmerking

Mail: Uitgeverij@DeArend.nl

Formulier zenden aan:

 Koninginneweg 98
 1241 CX Kortenhoef

 Uitgeverij De Arend
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"Õ"t æ"‰mg , ä E Øs¿ÅCn uÊ‰‰oe

nk ì!%r:"t cAq›×Ie a!d?"ÅFÝAl

De prijzen zijn inclusief btw en geldig tot 01-01-2024. (Is het 2024 op het 
moment dat u dit leest? Kijkt u dan even op www.DeArend.nl voor een nieuwe 
prijslijst; prijzen worden jaarlijks aan de inflatie aangepast.)

U kunt dit PDF bestand invullen op uw PC.
U slaat het ingevulde bestand op op een voor u handige locatie en u 
zendt het naar: Uitgeverij@DeArend.nl
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