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Benodigde gereedschap, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen

Nr. Onderdeel Artikel nr. en specificaties Merk Stuksprijzen                 

incl. BTW

1 Multimeter 10 Ampere gezekerd / beveiligd. Bijv. Limit LI 300 geen LimEt! Limit € 35,00

2A Tuinoverall kleur zwart (verplicht) met rode accenten, 100% kartoen t.b.v. Lassen + naam wit bedrukt. € 32,50

2B Bedrukken van schoolnaam op (logo), wit op voorzijde tuinoverall ca. 3 cm hoog € 2,50 Kosten voor school

3A Veiligheidsschoenen type S3, goedkoopst € 22,50

3B type S3, confortabelere binnenkant Optie € 32,50

3C type S3, lijkt op gewone schoen Optie ca. € 60,00

€ 90,00

Optie

4 Werkkleding (via school) Polo, 100% katoen, effen opleidingskleur, de rug bedrukt met school & profielnaam € 16,50

Aanvullende opmerkingen:

* Voor een goed start is het noodzakelijk dat de vermelde spullen in de eerste schoolweek van het nieuwe schoojaar aanwezig zijn. 

* Voor de tuinoveralls en polo shirts hebben wij Herman de Haan geselecteerd (Puttenstraat 15, 8281 BP Genemuiden, tel 038 385 9299)

* De bestelling voor deze werkkleding verloopt via een bestelformulier. Na de bestelling ontvangt u per post een factuur.

* Bij tijdige betaling wordt de werkkleding in de eerste schoolweek door de praktijkdocent afgegeven in het praktijklokaal.

* Opgegeven prijzen zijn stuksprijzen inclusief btw. 

* Indien u al gelijkwaardig gereedschap bezit kan dit, in overleg met de docent, ook gebruikt worden.

* De kosten voor de bedrukking van het schoollogo op de voorzijde van de tuinoverall zal Stad & Esch / De Ambelt op zich nemen.

Overige benodigdheden - Elders zelf aan te schaffen

5 Laptop + lader

* Uit prijsvergelijk is gebleken dat Kuiper Koekange het gereedschap en de schoenen tegen een goede prijskwaliteitverhouding kan leveren (Dorpsstraat 57, 7958 RM Koekange, tel 

0522 451 231).

* U kunt dit gereedschap en de schoenen in hun winkel op bovenstaand adres bestellen, betalen en afhalen.


