BESTELBON
Photo-Music International bvba
Muziek voor het S.O.
Lemmerstraat 44
2340 Beerse
014/61.15.27
rikajoris@photo-music.be

Leraar
Naam 			
Adres
Gemeente
Tel./GSM
E-mail (verplicht veld!)

School
School
Adres
Gemeente
Tel./gsm
E-mail
Contactpersoon

Leveringsperiode
onmiddellijk
datum:
tussen

en

Leerlingenboeken
ex. Music 4 you-2010 met cd-rom en 2 kaartspellen - (15,60 euro) - 9789072440297
ex. Music light 1 met cd-rom (11,20 euro) - 9789072440310
ex. Music 4 you 2-2010 met cd-rom - (14,60 euro) - 9789072440303
ex. Music light 2 met cd-rom (10,50 euro) - 9789072440327
ex. Music@fundum 2010 met cd-rom - (14,90 euro) - 9789072440006
ex. Music 4 you! (editie 2009 nog leverbaar) met cd-rom en 2 kaartspellen - (14,90 euro) - 9789072440181
ex. Music@fundum (editie 2009 nog leverbaar) met cd-rom - (12 euro) - 9789072440150

Handleidingen
ex. Music 4 you 2010 (met 2 luister-cd’s en 3 dvd’s) - (80 euro) - ISBN 978 90 72440 19 8
ex. Music 4 you 2010: uitbreidings-cd (7,50 euro) - ISBN 978 90 72440 20 4
ex. Music 4 you 2010 (ZONDER luister-cd’s en dvd’s)* - (45 euro) - ISBN 978 90 72440 33 4
* Deze optie is bedoeld voor de combinatie met het bordboek, waarin alle mediabestanden vervat zitten. Bordboeken kunnen enkel aangevraagd
worden via www.photo-music-int.com/aanvraagbordboek.html (Bestel voorlopig via telefoon of mail).
* U kan steeds een gratis proefles aanvragen via www.photo-music-int.com/aanvraagproefles.html (Bestel voorlopig via telefoon of mail).
ex. Music 4 you 2-2010 (met 2 luister-cd’s en 3 dvd’s) - (80 euro) - ISBN 978 90 72440 23 5
ex. Music 4 you 2-2010 (ZONDER luister-cd’s en dvd’s)* - (45 euro) - ISBN 978 90 72440 34 1
* Deze optie is bedoeld voor de combinatie met het bordboek, waarin alle mediabestanden vervat zitten. Bordboeken kunnen enkel aangevraagd
worden via www.photo-music-int.com/aanvraagbordboek.html (Bestel voorlopig via telefoon of mail).
* U kan steeds een gratis proefles aanvragen via www.photo-music-int.com/aanvraagproefles.html (Bestel voorlopig via telefoon of mail).
ex. Music@fundum 2010 (met 2 cd’s en 2 dvd’s) - (70 euro) - ISBN 978 90 72440 28 0
ex. Music@fundum 2010 (ZONDER cd’s en dvd’s)* - (35 euro) - ISBN 978 90 72440 35 8
* Deze optie is bedoeld voor de combinatie met het bordboek, waarin alle mediabestanden vervat zitten. Bordboeken kunnen enkel aangevraagd
worden via www.photo-music-int.com/aanvraagbordboek.html (Bestel voorlopig via telefoon of mail).
* U kan steeds een gratis proefles aanvragen via www.photo-music-int.com/aanvraagproefles.html (Bestel voorlopig via telefoon of mail).

Blokfluiten en klokkenspel
ex. Thaïs (kunststof blokfluit: 5,90 euro)
ex. Dolmetsch (kunststof blokfluit: 8,95 euro)
ex. Aulos (kunststof blokfluit met enkele gaatjes: 12 euro)
ex. Venus (houten blokfluit: 18 euro)
ex. Heinrich (houten blokfluit: 30 euro) - zolang de voorraad strekt
ex. klokkenspel (35 euro)

Boomwhackers
ex. basisset van 8 boomwhackers (28 euro)
ex. set van 7 basboomwhackers (49 euro)
ex. octaveringsdop (1,20 euro/stuk)
ex. set van 8 octaveringsdoppen (9 euro/set)
ex. chromatische set van 5 boomwhackers (22 euro)

Stickerblad
ex. A4 met 273 gekleurde rondjes voor toets- en staafinstrumenten (2,50 euro)
Levering aan

school

Factuur op naam van de

leraar
school

leraar

Opmerking

Stuur de ingevulde PDF terug naar rikajoris@photo-music.be .

