
Docentenaanbiedingen 2018
Als docent heeft u de mogelijkheid de HP onderwijsproducten tegen een 
gereduceerde prijs aan te schaffen. Kruis hieronder aan welk(e) product(en) u wenst 
te ontvangen.

HP Prime Grafische Rekenmachine inclusief software €69.00

HP Prime Grafische Rekenmachine APP* iPhone/iPad of Android* GRATIS

HP Prime workshop + rekenmachine (1,5-2 uur)** GRATIS

HP StreamSmart 410 datalogger voor Prime €50.00

HP Prime data logger pakket: HP Prime + HP StreamSmart 410 
+ 5 sensoren (afstand, licht, druk, microfoon, temperatuur)

€249.00

HP 300s+ inclusief emulator €6.00

HP 10s+ €5.00

NB: Neem voor een schoolofferte contact op met info@hp-prime.nl en ontdek hoeveel voordeel HP biedt t.o.v. uw huidige machine!

Levering kan plaatsvinden op school- en thuisadres. Betaling is op factuur bij schoollevering en achteraf met AfterPay 
bij levering op het thuisadres.

 Levering thuis, betaling met AfterPay binnen 14 dagen
Bij AfterPay betaling is uw geboortedatum een vereiste: 
 Levering op school, betaling met factuur binnen 30 dagen

Afleveradres:

Schoolnaam: 

Naam: 

Adres: 

Postcode:  Woonplaats: 

Telefoon:  Email: 

Factuuradres (indien afwijkend):

Schoolnaam: 

Naam: 

Adres: 

Postcode:  Woonplaats: 

Telefoon:  Email: 

Datum:  Plaats:  Handtekening: 

* De gratis HP Prime app bevat niet alle functionaliteit van de rekenmachine en de betaalde app.
** Wanneer u voor een workshop kiest, nemen wij contact met u op over een passende datum. Scan het volledig ingevulde formulier in en stuur

dit naar: info@hp-prime.nl. Alle prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten en geldig t/m 31-12-2018.
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