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Licentieduur :

even contact met ons op (mail@pivotpoint.nl).

Wij wensen je héél veel succes met je opleiding !

Het Pivot Point Team

of ga naar https://www.pivotpoint.be/studentenpakketten.html

Wanneer mag ik mijn pakket verwachten ?

Wij doen ons uiterste best om jouw pakket zo spoedig mogelijk te verzenden. Hou echter rekening met een

minimale verwerkingstermijn van 5 tot maximum 10 werkdagen.

Pakketten besteld voor 16 augustus 2020 worden niet meteen verwerkt. Wel mag je het dan uiterlijk

rond 20 augustus 2020 verwachten. Heb je tegen die datum nog geen pakket ontvangen, neem dan zeker

Scan hiervoor de QR-code hiernaast met je smartphone of tablet,

scan & bestel

OF

1. Ga naar onze webshop www.pivotpointshop.nl

2. Klik op "ontdek het assortiment"

3. Klik op "studentenpakketten"

Geef daarna de onderstaande code in

202782

Staat je pakket er nog niet tussen ? Kom dan later even terug … we doen ons best om het zo snel mogelijk beschikbaar te maken.

Heb je nog vragen in verband met het bestellen van dit pakket ?

Check dan zeker onze "vraag en antwoord" pagina.

Je kan het bovenvermelde pakket nu via onze webshop www.pivotpointshop.nl bestellen.

Hoe bestel ik mijn pakket ?

Pakket : Summa College | Jaar 2 Cohort 2019 - Niv3 Allround Kapper / Niv4 Salon Manager

Te betalen : 225,48 € zonder downloadable e-books Pakketcode :

299,00 € met downloadable e-books 12 maanden

In de pakketprijs is rekening gehouden met diverse kortingen op de verschillende items, welke alleen toegepast kunnen worden bij aankoop van het volledige pakket.

De prijzen van alle individuele items kan u terugvinden op onze webshop.

Beste student,

PP Nederland BV
De Tongelreep 75 F | (nl) 5684 PZ Best | +31 499 33 09 10 | mail@pivotpoint.nl | BTW-nr. NL 817 508 028 B01 | KvK-nr. 17 201 268



Dit pakket bevat een licentie voor ons online leerplatform.

Dit is geen fysiek artikel dat je thuis ontvangt. Meer informatie hierover ontvang je in een afzonderlijke mail.

1 x OH H018 | OEFENHOOFD Cole | MLMGIDML-8 of MPMGIDML-8

Inhoudslijst materialenpakket

SPNL 20002 | Summa College | Jaar 2 Cohort 2019 - Niv3 Allround Kapper / Niv4 Salon Manager

BELANGRIJK :

Bewaar dit document totdat je je pakket hebt ontvangen. Je hebt dit overzicht nodig voor de controle van je pakket !

Controleer de inhoud van je pakket !

Zodra je je pakket ontvangen hebt, raden we je aan dit grondig na te kijken. Indien er items ontbreken of je hebt hierover twijfels,

aarzel dan zeker niet om meteen contact op te nemen met Pivot Point. Klachten die wij later dan 7 dagen na verzending van het

pakket ontvangen, kunnen wij helaas niet meer aannemen en zullen wij behandelen als een gewone bestelling.

!
Je zal een pakket ontvangen met het volgende item :
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