Media Bundel Secundair Onderwijs/CVO
Stukprijs
Bestelbon

Inclusief BTW

Gewenste aantal

Academic Software Media Bundel school
(Schoollicentie op basis van Voltijds Equivalenten (VTE))
Bevat onder andere Adobe Creative Cloud voor alle computers eigendom van de school,

€ 29,95

McAfee Anti-Virus en Academic Office (ondersteuning uitrol gratis Office 365 naar leerlingen
en leerkrachten)*. Jaarlicentie loopt samen met schooljaar.

Thuisgebruik voor leerkrachten
Maximum het totale aantal VTE’s
Bevat onder andere Adobe Creative Cloud gebruikslicentie voor één jaar voor twee privé-

€5

€ 419

computers, McAfee anti-virus voor één jaar, permanente Work@Home licentiecode voor
Microsoft Windows Professional en Microsoft Office Professional (steeds laatste versie))*

Leerlinglicentie
(Licentie voor 2 computers die eigendom zijn van leerling)

Vul hier het totaal aantal
leerlingen van de school
in:

Bevat onder andere Adobe Creative Cloud gebruikslicentie, McAfee Anti-Virus en Academic
Office ondersteuning. Licentie loopt 12 maanden na activeren.

Gewenste percentage van leerlingen die instappen

Vul hier het gekozen
percentage in:

Minimum instapdrempel is 5%
Prijs is afhankelijk van het gekozen instappercentage. Zie onderstaande prijstabel. Het is
mogelijk om gedurende het jaar meer licenties te verkrijgen dan de gekozen drempel. Deze
worden dan als meerprijs aangerekend per stuk aan de prijs van het gekozen instappercentage.

Prijzen per leerlinglicentie afhankelijk van instappercentages:
- Vanaf 5% van de leerlingen: 149 EUR
- Vanaf 10% van de leerlingen: 129 EUR
- Vanaf 20% van de leerlingen: 119 EUR
- Vanaf 30% van de leerlingen: 89 EUR
- Vanaf 50% van de leerlingen: 65 EUR
- Bij 100% van de leerlingen: 50 EUR
Instappercentage: het aantal leerlingen die instappen gedeeld door het totaal aantal leerlingen. Bijvoorbe eld 125 leerlingen in een school van 500
leerlingen: 125/500 = 0,25 = 25%

 Ik kies ervoor om de betalingen voor leerlingen via de Academic Software portaal te laten verlopen.
Contacteer mij om de werkwijze te bespreken.
Overeenkomst loopt voor een periode van maximaal 3 jaar en heeft als einddatum 28 augustus 2018.
De leerlingenlicenties blijven 12 maanden na activering werken en kunnen dus na deze datum vervallen.
Om gebruik te maken van Microsoft Work@Home licenties en/of Academic Software moet de school over een volumelicentieovereenkomst met Microsoft beschikken. Voor
het Adobe Creative Cloud gedeelte moet de school een deelnamebrief tekenen om mee in te stappen in de ETLA overeenkomst gesloten tussen Adobe en Signpost België
bvba/Academic Software. De instelling verklaart bovenstaande aantallen correct te hebben opgegeven. Signpost en Academic Software kunnen niet verantwoordelijk
gehouden worden voor fouten hierin. Betalingsvoorwaarden: 8 dagen na factuurdatum.

Naam school:
Adres:

Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Signpost België bvba & Academic Software bvba – Klipsenstraat 50a – 9160 Lokeren

