
Boeken bestellen? 
Zo werkt het ..
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Boeken

Heeft u tijdens het schooljaar 
lesmaterialen nodig, dan kunt u 
dit elke dag bij ons bestellen. 
Wij leveren het hele schooljaar en 
als het moet zelfs in de vakantie.

U ontvangt van uw collega’s de bestellijsten 
voor het komende schooljaar.

Wij helpen u met het samenstellen van de 
(jaar)bestelling en controleren deze op 
uitverkochte artikelen en nieuwere versies.

U geeft aan wanneer u de lesmaterialen 
geleverd wilt hebben en hoe u deze wilt 
ontvangen, verpakt per methode, 
per klas of zelfs per leerling.Wij factureren pas nadat u de bestelling 

heeft ontvangen en u betaalt alleen de 
lesmaterialen die u daadwerkelijk in 
gebruik neemt.

De artikelen die u per ongeluk 
teveel heeft besteld, kunt u 
kosteloos aan ons retourneren FACTUUR
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IVIO-Boeken de schakel tussen 
opleiders en de uitgevers.
Met ruim 80 jaar ervaring in opleiden en een aantal bekende activiteiten zoals 
IVIO-Wereldschool, IVIO-Opleidingen, IVIO@School en IVIO-Examenbureau, weten wij 
waar het om draait als het om opleiden gaat.

Wij richten ons hierbij vooral op de inhoud, maar toch blijft de logistiek achter de 
opleiding een bepalende factor. Of je nu in het buitenland bent en de Nederlandse taal 
blijft onderhouden, of een maatwerk programma volgt in Nederland, de beschikbaarheid 
van leermiddelen maakt of je wel of niet op tijd aan de slag kunt.

Met IVIO-Boeken zijn wij de schakel tussen u en de uitgevers. 
Wij kunnen u helpen met de inkoop van al uw leermiddelen bij de verschillende uitgevers. 
U bestelt bij ons online via één vast punt en wij regelen de rest. Door ons dagelijks contact 
met zowel opleiders, scholen en uitgevers zijn wij goed op de hoogte van alle 
ontwikkelingen in de markt en kunnen wij u voorzien van vakkundig advies.

www.ivioboeken.nl
Adres: Pascallaan 71, 8218 NJ Lelystad 
Telefoon: 0320-29 23 80, E-mail: boeken@ivio.nl

Service en gemak 
Persoonlijk contact vinden wij erg belangrijk, 
daarom heeft u bij ons één vaste contactpersoon 
voor al uw bestellingen.

Aantrekkelijke prijzen 
Naast één vaste leverancier voor al uw boeken,
kunt u ook scherpe prijzen van ons verwachten. 
Bestelt u regelmatig? Dan kunt u zelfs een vaste 
korting krijgen, ongeacht de bestelde aantallen.

Levering 
Alle bestellingen worden door ons snel geleverd op de 
manier zoals u wenst, verpakt per methode, per klas of 
zelfs per leerling. Boeken die per ongeluk verkeerd of 
teveel zijn besteld, nemen wij kosteloos retour.

Facturatie 
Wij factureren pas nadat u de complete bestelling van ons 
heeft ontvangen. U kunt bij ons kiezen voor een factuur per 
bestelling of voor één verzamelfactuur per maand.

De voordelen van IVIO-Boeken
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