
Artikel  Richtprijs Vak Klas/groep Opmerkingen

Afdeling Bouwen Wonen en Interieur

Stofjas 3 basis Kaki  €          34,00 BWI 3 vmbo b Wordt via  de school verstrekt en gefactureerd in oktober

Timmermansduimstok  €            6,00 BWI 3 vmbo b Wordt via  de school verstrekt en gefactureerd in oktober

Veiligheidsschoenen hoogmodel S3  €          29,00 BWI 3 vmbo b Wordt via  de school verstrekt en gefactureerd in oktober

Vulpotlood 0,5 mm  €            6,00 BWI 3 vmbo b Aanschaffen op school via de School Company

Stofjas 3 kader Raftblauw  €          34,00 BWI 3 vmbo k Wordt via  de school verstrekt en gefactureerd in oktober

Timmermansduimstok  €            6,00 BWI 3 vmbo k Wordt via  de school verstrekt en gefactureerd in oktober

Veiligheidsschoenen hoogmodel S3  €          29,00 BWI 3 vmbo k Wordt via  de school verstrekt en gefactureerd in oktober

Vulpotlood 0,5 mm  €            6,00 BWI 3 vmbo k Aanschaffen op school via de School Company

   

Afdeling Metalectro/PIE

Veiligheidsbril T 5700  €          10,00 PIE 3 vmbo b Wordt via  de school verstrekt en gefactureerd in oktober

Veiligheidsschoenen  €          29,00 PIE 3 vmbo b Wordt via  de school verstrekt en gefactureerd in oktober

Amerikaanse overall 3 basis donkerblauw  €          32,00 PIE 3 vmbo b Wordt via  de school verstrekt en gefactureerd in oktober

Gereedschapskist  €          13,00 PIE 3 vmbo b Wordt via  de school verstrekt en gefactureerd in oktober

Veiligheidsbril T 5700  €          10,00 PIE 3 vmbo k Wordt via  de school verstrekt en gefactureerd in oktober

Veiligheidsschoenen  €          29,00 PIE 3 vmbo k Wordt via  de school verstrekt en gefactureerd in oktober

Amerikaanse overall 3 kader groen  €          32,00 PIE 3 vmbo k Wordt via  de school verstrekt en gefactureerd in oktober

Gereedschapskist  €          13,00 PIE 3 vmbo k Wordt via  de school verstrekt en gefactureerd in oktober

Afdeling Zorg en Welzijn Breed

Gebruiks- en verbruiksmaterialen  €          12,50 ZWB 3 vmbo b+k Wordt via  de school verstrekt en gefactureerd in oktober

Polo shirts 6 stuks  €          80,00 ZWB 3 vmbo b Wordt via  de school verstrekt en gefactureerd in oktober

Polo shirts 6 stuks  €          80,00 ZWB 3 vmbo k Wordt via  de school verstrekt en gefactureerd in oktober
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