Richtlijnen m.b.t. aanschaf van materialen met 35% korting
Uitgeverij De Zaak en Uitgeverij ACT on Virtues (AOV) bieden begeleiders met pakket I of
pakket II 35% korting bij aanschaf van materialen. Voorwaarde voor de korting is dat je per uitgever
minimaal 10 items tegelijk bestelt. Dat mag bij beide uitgevers ook een combinatie van bijv. 5 boeken
en 5 setjes kaarten zijn. Echter geen mix van 5 uitgaven van De Zaak en 5 uitgaven bij AOV.

Wat kun je waar bestellen?
Uitgeverij De Zaak: info@uitgeverijdezaak.nl
•
•
•

Het grote deugdenboek voor ouders en kinderen (GDB), winkelwaarde € 24,95
Het deugdenboek voor het onderwijs (OB), winkelwaarde € 24,95
De paarse Deugdenposter (DP), winkelwaarde € 9,95

Uitgeverij ACT on Virtues:info@actonvirtues.nl T. 050 - 52 791 39
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reflectiekaarten,100 deugden om je te inspireren (RK), winkelwaarde € 34,50
Adempauze (AP), winkelwaarde € 24,95
De avonturen van Mali & Keela (MK), winkelwaarde € 15,95
Haal het beste uit je kind en jezelf; opvoeden met deugden (HHB), winkelwaarde € 19,95
Deugden voor kinderen (DVK, roze/blauwe doosje, sluit aan bij het GDB), winkelwaarde € 12,50
Madiba; het levensverhaal van Nelson Mandela, winkelwaarde € 14,95
Deugdenyoga deel 1, deel 2 en Deugdenyoga voor kinderen, winkelwaarde € 32,50
Zin in kleuren; kleurboek voor volwassenen deel 1 en deel 2, winkelwaarde € 15
Mijn tuin; meditaties voor kinderen € 19,95
Waardig einde; ondersteuning bij verlies en verdriet € 24,95
Het Deugdenspel € 19,95
Karakter; het fundament voor een goed leven. € 21,95

Let op: vermeld bij je bestelling je naam en volledige adresgegevens
Graag met ook telefoonnummer, want mochten de uitgevers vragen hebben, dan kunnen zij je daarover
gemakkelijker contacteren. Zorgvuldigheid bespoedigt vlotte en correcte toezending.
NB Winkelwaarde en BTW. De winkelwaarde is wettelijk verplicht. Je mag de materialen dus alleen
voor de genoemde prijzen doorverkopen en/of op je website vermelden.
De prijs van de boeken is incl. 6% BTW; kaarten en poster is incl. 21% BTW.
De verzendkosten zijn tot 10 kilo € 6,95.
Andere uitgaven
Bij Petra van Noord www.iedereendeugt.nl kun je informeren naar korting over haar boek ‘Iedereen
Deugt’, winkelwaarde € 19,95 en de ‘Deugdenhanger’, winkelwaarde € 8,95

