
BESTELLEN VAN 
SCHOOLABONNEMENTEN 
IS EENVOUDIG:

-  Ouders leveren de ingevulde 
 bestelbon samen met het gepaste 
 geld in op school.

-  Uw school verzamelt alle 
 bestelbonnen en geeft de totaal- 
 bestelling door aan Blink via 
 één van de onderstaande opties:

9�Vul het online formulier in op 
 blink.nl/leesplezier.

9Mail uw bestelling naar 
 klantenservice@blink.nl.

9Bel onze klantenservice op 
 + 31 73 8500033.
 
9Stuur dit bestelformulier per post 
   (postzegel niet nodig).

-  De magazines worden elke maand
 bij uw school bezorgd. 

-  Uw school ontvangt 10% van de 
 opbrengst van elk besteld  
 schoolabonnement. 

 
 MEER INFORMATIE OVER DE 
 SCHOOLABONNEMENTEN VINDT 
 U  OP BLINK.NL/LEESPLEZIER

Bestelformulier schooljaar 2022-2023

Factuurgegevens:

Factuuradres is schooladres:

BTW-nummer:

Contactpersoon:

Straat en nummer:

Postcode:

E-mail:

Stad/Gemeente:

Algemene voorwaarden
Alle prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten. De school ontvangt een factuur voor de bestelde abonnementen. Bobo en National Geographic Junior 
zijn uitgaven van Blink Uitgevers B.V.. Wild van Freek is een uitgave van Wild van Freek B.V., een samenwerking tussen Blink Uitgevers en Studio Freek. 
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie op blink.nl/leesplezier. De abonnementen stoppen automatisch. 
Deze aanbieding geldt t/m 28 oktober 2022.

Stuur het bestelformulier vóór 28 oktober 2022 naar: 
Klantenservice Blink, Antwoordnummer 11050, 5200 VC ‘s-Hertogenbosch, Nederland  
(postzegel niet nodig)

Schoolgegevens:     

School:                      Contactpersoon:     

Straat en nummer:

Postcode:

E-mail:

Stad/Gemeente:
<NQY�Z�JW�X�[�U��TU�QJYYJS�IFY�Z�IJ�TЅHN¯QJ�UQFFYXSFFR�NS[ZQY��;FSZNY�3JIJWQFSI�PTRY�IJ�UTXY�FSIJWX�SNJY�GNO�Z�FFS�

<NQY�Z�JW�X�[�U��TU�QJYYJS�IFY�Z�IJ�TЅHN¯QJ�UQFFYXSFFR�NS[ZQY��;FSZNY�3JIJWQFSI�PTRY�IJ�UTXY�FSIJWX�SNJY�GNO�Z�FFS�

Let op: BTW nummer is geen ondernemingsnummer. Indien het BTW-nummer niet geregistreerd  
is onder het opgegeven factuuradres kan er geen BTW-verrekening plaatsvinden. 

� Dit is de bestelling voor schooljaar 2022-2023
��Dit is een bijbestelling (ik heb al eerder een bestelling gedaan)

Ontdek.
Lezen uit
nieuws-
gierigheid.

* Dit zijn de abonnementsprijzen voor abonnees. Wij factureren de school 10% minder.

AantalSchooljaar Basis

11x Bobo 
! 37,-*
 
11x Wild van Freek
! 37,- * 

11x National 
Geographic Junior 
! 37,- * 

Schooljaar Extra

11x Bobo  
+ 2 vakantieboeken
! 47,- *

11x Wild van Freek 
+ 2 vakantieboeken
! 47,- *

11x National 
Geographic Junior  
+ 2 vakantieboeken
! 47,- *

Aantal

Noteer het aantal gewenste abonnementen (s.v.p. niet turven).

Ja Nee
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