
Aankooplijst boeken en 

gereedschappen 2022-23

Naam : ........................................

In de onderstaande lijst vindt u de boeken die u dit schooljaar nodig zal hebben. Huurboeken 

worden op het einde van het schooljaar terug ingediend. 

Omschrijving HuurVak Prijs

Boeken4Mb

Eng-4106 €    20,20NeeBuckle Up! 4 Van In

Fra-4107 €    18,00NeeNouveau Quartier Couleurs 4 Pelckmans

God-4110 €    16,00NeeFacet 4 Pelckmans

Mec-3701 €    45,00NeeT-skills mechanica A - dig. licentie (volgt in sept) W-pl

Ned-4111 €    27,60NeeTaalweb 4 Van In

Div-0002 €     5,00NeeSchoolagenda

Div-0003 €     5,00Neehuistaakbladen - schoolmapje

 €   136,80



In de onderstaande lijst vindt u de gereedschappen die u dit schooljaar nodig zal hebben.  Gelieve in 

de kolom 'Ik bestel' een kruisje te plaatsen naast de producten die u wenst aan te kopen. Alle items 

die besteld zijn, worden bij de afhaling betaald. Alles wat niet binnen is, wordt achteraf met de 

leerling meegegeven.

Omschrijving Prijs
Ik bestel

Gereedschappen mechanica

Ontvangen Nabestelling

4Mb

€  25,00Gereedschapskist 5-delig (via school)

€  3,00hangslot

€  35,00Schuifmaat Mitutoyo in etui

€  2,50Meetlat inox 200mm

€  3,25Rolmeter 3m

€  13,00Inbussleutel set 7-delig

€  2,00pendrijver 120x10x4

€  2,00Tekenpunt

€  4,00Schroevendraaier Torx TX8

€  4,00Centerboor 8.00x3.15

€  4,00blokvijl halfzoet

€  3,00Veilgheidsbril

€  3,00Handschoenen

€  3,10Ringsteeksleutel 13mm

 € 106,90



In  onderstaande lijst vindt u de kledij die u dit schooljaar nodig zal hebben. Bij de materiaaluitdeling 

wordt de kledij gepast. In het begin van het schooljaar wordt de bestelde kledij geleverd.

Wie reeds kledij besteld heeft in voorverkoop hoeft geen kledijlijst meer in te vullen.

De vooraf ingevulde bestellijst zal bij de boekenverkoop klaar liggen en het kledijpakket zal 

klaarliggen in het lokaal van de kledijverkoop.

Omschrijving Prijs
Ik bestel

Kledij

Ontvangen Nabestelling

4Mb

€  33,00Broek Planam op maat te kiezen

€  23,00Sweater met LOGO

€  10,00T-shirt grijs met logo

€  10,00turntruitje op maat te kiezen

€  10,00turnbroekje op maat te kiezen

€  37,00Veiligheidsschoenen op maat te kiezen

 € 123,00


