
INZAMELFORMULIER NIO 2004

Stuur dit volledig ingevulde formulier mee met de door u in te leveren NIO 2004-materialen en  
het bestelformulier en stuur het pakket naar: Boom test onderwijs, t.a.v. Jasper Hagenbeek,  
Postbus 15970, 1001 NL Amsterdam.

Aantal Product Afbeelding

   ex. NIO 2004 Testboekje regulier

   ex. NIO 2004 Testboekje dyslexie

   ex. NIO 2004 Antwoordformulier regulier

   ex. NIO 2004 Antwoordformulier dyslexie

   ex. NIO 2004 Instructieboekje

Ik lever hierbij het volgende in:

Ja, ik vind het belangrijk dat de vertrouwelijkheid van de NIO 2004 wordt  
gewaarborgd. 
 
Ik werk mee aan de zorgvuldige en milieubewuste inzameling van het materiaal.  
Voor mijn medewerking ontvang ik eenmalig 20% korting op de gehele bestelling  
van de NIO 2018 die ik op het bestelformulier heb aangegeven.  
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VERVOLG INZAMELFORMULIER NIO 2004

Aantal Product Afbeelding

   ex. NIO 2004 Scoremal regulier

   ex. NIO 2004 Scoremal dyslexie

   ex. NIO 2004 cd-rom

   ex. NIO 2004 Handleiding

   ex. NIO 2004 Ouderbrochure

Voorwaarden Deze actie is geldig tot en met 30 september 2018, is eenmalig en is niet te combineren met andere 
acties of aanbiedingen. Deze actie geldt uitsluitend bij gelijktijdig inleveren van NIO 2004-materiaal en bestelling van 
minimaal de NIO 2018 Basisset. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.  
(Prijs)wijzigingen voorbehouden.
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De Basisset bevat 1 Handleiding en Verantwoording, 1 Instructieboekje, 5 Testboekjes regulier,  
50 Antwoordformulieren regulier, 1 Scoremal regulier, 1 set Leerlingnummerkaartjes,  
1 Uitgave ‘NIO & 10 jaar aanvullend intelligentieonderzoek’, is verpakt in een kunststof koffer  
en is inclusief toegang tot de scorings-, normerings- en rapportagesite.

BESTELFORMULIER NIO 2018

Stuur dit volledig ingevulde formulier mee met de door u in te leveren NIO 2004-materialen en  
het inzamelformulier en stuur het pakket naar: Boom test onderwijs, t.a.v. Jasper Hagenbeek,  
Postbus 15970, 1001 NL Amsterdam.

Ja, ik bestel de NIO 2018 Basisset met 20% korting. Ik betaal geen € 675,00,  
maar slechts € 540,00 voor de basisset. 

Daarnaast bestel ik het volgende. Ook hierop ontvang ik eenmalig 20% korting:

Aantal Product Afbeelding

   set(s)
NIO 2018 Testboekjes regulier  
(5 ex. per set) van € 86,00 voor € 68,80

   set(s)
NIO 2018 Testboekjes dyslexie  
(5 ex. per set) van € 116,00 voor € 92,80

   set(s)
NIO 2018 Antwoordformulier regulier  
(25 ex. per set) van € 97,50 voor € 78,00

   set(s)
NIO 2018 Antwoordformulier dyslexie  
(25 per set) € 190,00 voor € 152,00

   ex.
NIO 2018 Instructieboekje  
van € 23,50 voor € 18,80
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VERVOLG BESTELFORMULIER NIO 2018

Aantal Product Afbeelding

   ex.
NIO 2018 Scoremal regulier 
van € 32,00 voor € 25,60

   ex.
NIO 2018 Scoremal dyslexie 
van € 64,00 voor € 51,20

   ex.
Uitgave ‘NIO & 10 jaar aanvullend  
intelligentieonderzoek’ 
van € 49,50 voor € 39,60

 

Instelling:   

T.a.v.:    

Functie:   

Adres:      

Postcode:   Plaats:   

E-mailadres:     

Factuuradres:  

  

De NIO 2018-Ouderbrochure is vanaf augustus online beschikbaar op de NIO-productpagina op  
www.boomtestonderwijs.nl.

Uw bestelling zal vanaf eind juli worden uitgeleverd. Is uw instelling in de zomervakantie gesloten? 
Geef dan hieronder aan vanaf wanneer we uw bestelling kunnen laten afleveren, anders wordt uw bestelling 
geleverd zodra het materiaal beschikbaar is.

Wij zijn gesloten van                                                                   tot                                                                   .

(a.u.b. data invullen in geval uw instelling niet de hele zomerperiode is geopend, zodat de postbode niet voor een dichte deur komt te 
staan. Bij herbezorging moeten wij helaas alsnog verzend- en administratiekosten in rekening brengen). 

Voorwaarden Deze actie is geldig tot en met 30 september 2018, is eenmalig en is niet te combineren met andere 
acties of aanbiedingen. Deze actie geldt uitsluitend bij gelijktijdig inleveren van NIO 2004-materiaal en bestelling van 
minimaal de NIO 2018 Basisset. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.  
(Prijs)wijzigingen voorbehouden.

(verplicht)

(voor vragen over de bestelling)

(indien niet gelijk aan afleveradres)

AFLEVERADRES
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