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Bestelformulier nijntje beweegmaterialen

versie 5 | juni 2021

FACTUURADRES (tevens gegevens machtiging automatische incasso)
Naam*

:

Adres*

:

Postcode/woonplaats*

:

Telefoonnummer*

:

E-mailadres*

:

Naam organisatie*

:

Verenigingsnummer*

:

IBAN rekeningnummer*

:

_____		Mobiel*:

Tenaamstelling IBAN rek.nr.* :
* verplichte velden: zijn deze velden niet ingevuld, dan kunnen wij uw bestelling niet in behandeling nemen.

EVENTUEEL ALTERNATIEF AFLEVERADRES
Naam*

:

Adres*

:

Postcode/woonplaats*

:

LEVERINGSVOORWAARDEN
• Alleen keurmerkhouders van het nijntje Beweegdiploma kunnen de artikelen bestellen.
• De artikelprijs is inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Gebruik altijd het meest actuele formulier van
www.beweegdiploma.nl.
• Bestellingen zijn exclusief verzendkosten, deze zijn afhankelijk van gewicht en grootte van het pakket.
De verzendkosten worden bij het bedrag van de bestelling opgeteld.
• Ruilen is alleen mogelijk indien het pakket onbeschadigd wordt terugbezorgd.
De verzendkosten van het ruilen zijn voor rekening van de besteller.
• Hierbij machtig ik de KNGU om eenmalig het bedrag van deze bestelling inclusief verzendkosten van
bovenstaand IBAN rekeningnummer af te schrijven.
Naam:							

Handtekening:

BESTELWIJZE
Dit bestelformulier ingevuld mailen naar serviceteam@kngu.nl
of opsturen naar:
KNGU, t.a.v. serviceteam, Lage Bergweg 10, 7361 GT Beekbergen.

nijntje beweegmaterialen/spellen

Aantal

€

12,50 €

nijntje strandbal

€

2,25 €

nijntje blikgooien

€

7,50 €

nijntje stoelendans

€

9,50 €

nijntje verstoppertje

€

9,50 €

nijntje kruiptunnel (tijdelijk uitverkocht)

€

15,00 €

€

2,50
per stuk €

€

8,50 €

nijntje stapeltoren

nijntje PR materialen
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HET BEWEEGDIPLOMA
Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv. 1953-2019

Na het doorlopen van de lessen ontvangt jouw kind het nijntje
Beweegdiploma. Daarop staat waar je zoon of dochter allemaal
mee heeft geoefend. Een diploma om trots op te zijn en wat je kind
een leven lang voordelen geeft in sport, op school, met vriendjes
en thuis!

Aantal

Prijs

Bedrag

nijntje wand groot 3x2 meter
keuze materiaal:
pvc

vlaggendoek

€

163,50 €

nijntje wand klein 2x1 meter
keuze materiaal:
pvc

vlaggendoek

€

61,00 €

nijntje beachflag

€

128,50 €

nijntje rollbanner

€

58,95 €

flyer Jeugdfonds Sport & Cultuur (50 stuks)

gratis

folder Beweegdiploma (100 stuks)

gratis

bv

HET NIJNTJE BEWEEGDIPLOMA,
WAAR HAAL IK DAT?
Schrijf je kind in bij een gymclub of beweegaanbieder met het
keurmerk nijntje Beweegdiploma van de KNGU. De aanbieders bij
jou in de buurt staan op www.beweegdiploma.nl. Of neem contact
op met:

Bedrag

viltjes nijntje Beweegdiploma,
(1 set van 200 stuks in 4 kleuren )

nijntje softballs

Geen geld
om mee te
doen?
Wij helpen!

Prijs

Een goede start voor de ontwikkeling
van gezonde en gelukkige kinderen.

Dat gun je ieder kind!

Stickerkaart met nijntje stickers en
Beweegdiploma kleurplaat (set van 100 stuks)

Beweegdiploma lesmateriaal

€

Aantal

Prijs

30,00

€

Bedrag

nijntje lessenserie Beweegdiploma 1
nieuwe versie januari 2020

€

34,95 €

nijntje lessenserie Beweegdiploma 2
nieuwe versie januari 2020

€

34,95 €

uitgangspuntenkaarten Beweegdiploma 1
set van 19 luxe kaarten

€

12,50 €

uitgangspuntenkaarten Beweegdiploma 2
set van 17 luxe kaarten

€

12,50 €

nijntje beweeg ABC

Aantal
nijntjes BeweegABC posterpakket:
15 posters
(5 posters op A1 formaat en
10 posters op A2 formaat
op glanzend papier)

Prijs
€ 			

Bedrag
17,50 €

Poster A1 formaat (594*840mm)

€

5,95 €

Poster A2 formaat (420*594 mm)

€

3,95 €

Beweegdiploma kleding begeleiding
Beweegdiploma kleding vanaf 10 stuks te
bestellen via info@beweegdiploma.nl. Kleinere
aantallen te bestellen via kledingactie in
webshop (2-3 keer per jaar).

nijntje feestartikelen
nijntje ballonnen (6 stuks)

€ 			 0,85 €

nijntje vlaggenlijn (10 meter)

€ 			

1,25 €

nijntje kartonnen borden (8 stuks)

€ 			

1,50 €

nijntje kartonnen bekers (8 stuks)

€ 			 1,00 €

nijntje servetten (20 stuks)

€ 			 1,00 €

nijntje tafelkleed

€ 			

nijntje leesboeken

Aantal

Prijs

1,50 €

Bedrag

€ 			

6,95 €

sportboek

€

6,95 €

nijntje en de bal

€

6,95 €

nijntje op de fiets

€

6,95 €

nijntje danst

Verzendkosten
Verzendkosten - op basis van nacalculatie

* Je kunt via ons de producten zeer voordelig aanschaffen. Wij brengen wel de volledige
verzendkosten in rekening.

€

Totaal
€

