
Rugzak  
van €89,00

voor €75,00

Uw schoolspecialist

Checklist

Pilot frixion roller 
Uitwisbare gelpen €2,99 

• Pennenvak inclusief 
  sleutelhanger en extra vak met rits 

• USB aansluiting met kabel  

• Koptelefoonaansluiting 

• Comfortabele foam achterzijde 

• Voor- en achterzijde voorzien  
   van reflectieveiligheid 

• Bidonhouder 

• Laptopvak met dubbele  
  foambescherming en  
  klittenbandsluiting 

• Ergonomisch ontworpen



Rugzak  
van €69,00

voor €59,00
Blik 12 kleurpotloden €3,29 

Houd je potloden heel in dit metalen blik .

Blik 6 potloden €2,99 
Diverse hardheden potloden voor  

schrijven en tekenen. 6 stuks in blik.

Liniaal 15cm €1,99 
Sterke liniaal die in een etui past.  
(ook verkrijgbaar in 30cm)

musthaves

Blanco boek A4 €7,99 
Harde kaft multifunctioneel notebook  

met spiraal en dik creme papier (140 grams)

Projectboek A4 
A4 Collegeblok met verplaatsbare tabs. 

 Ideaal voor meerdere vakken

Schrift A4/A5 vanaf €2,79 
Gelinieerd schrift met harde kaft.

Ringbanden A4 €3,99 
Effen ringband 23 rings in 
diverse trendy kleuren.

Kaftpapier 3m x 50cm €1,29 
Houd je schoolboeken netjes  

met dit stevige kraft kaftpapier.

Kaftfolie 5m x 45cm €3,99 
Transparante folie voor het beschermen  

en verstevigen van je boeken.

Planner A5 €14,99 
Een praktische 18-maanden planagenda met  
kolomindeling voor studie of thuis.

Geodriehoek €1,99 
Zeer sterke flexibele geodriehoek. 

Luxe passerset €9,99 
6-delig passerset met  
precisieverstelling waarbij de  
benen vast staan voor nauwkeurige  
cirkels + gratis 0.5 mm vulpotlood. 

Dummyboek A4/A5 vanaf €3,99 
Een blanco boek met harde kaft 
en stevig wit papier.

van €12,99 voor €10,39

Etui XL. Ruimte voor al je pennen.  
Incl. vak voor een geodriehoek

Knip je korting 

van €5,99 voor €5,10
Knip je korting Fiets smartphonehouder

van €14,99 voor €11,25

Knip je korting 

VOORKOM EEN BOETE!

van €8,49 voor €5,99
Stabilo highlighters pastel

De nr.1 tekstmarker in prachtige pastelkleuren

• Comfortabele foam achterzijde 

• Voor- en achterzijde voorzien  
  van reflectieveiligheid 

• Pennenvak inclusief sleutelhanger  

• USB aansluiting met kabel 

• Koptelefoonaansluiting 

• Bidonhouder 

• Waterafstotend materiaal 

• Ergonomisch ontworpen 

• Sluitbaar zijvak 

• Laptopvak met klittenbandsluiting  



Ruime keuze aan schoolagenda's planners 
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ringband €7,99 - elastomap €4,99 - etui ovaal €9,99 - etui plat €5,99 - schrift A4 €1,99
schrift A5 €1,49 - kaftpapier €2,99

Stijlvol     naar school



ringband €5,99 - elastomap €4,99 - ordner €6,99 - etui rond €9,99 - schrift A4 €1,99 - schrift A5 €1,49 
dummyboek A4 €5,99 - dummyboek A5 €4,49 - etiketten €2,49

ringband €7,99 - elastomap €4,99 - etui rond €8,99
schrift A4, 2 stuks €3,99 - schrift A5, 3 stuks €3,99 - kaftpapier €2,99

planner A5 €12,99 - ringband €7,99 - elastomap €4,99 - etui rond €9,99 - etui dubbelvak €11,99 
etiketten €1,79 - kaftpapier €2,99 - bulletjournal A5/A4 vanaf €4,99 

ringband €5,99 - elastomap €4,99 - etui €9,99 - projectboek €5,99
kaftpapier €2,99 -  - bulletjournal A5/A4 vanaf €4,99 - etiketten €1,25



BEST DEALS

Op deze projectboeken met  
verwisselbare tabs uit deze folder!

Op etui XL uit deze folder!

Geldig tot 10 september 2019 of op = op Geldig tot 10 september 2019 of op = opGeldig tot 10 september 2019 of op = op

Op de fiets smartphonehouder uit 
deze folder!

15% KORTING 25% KORTING20% KORTING

ACTIE
€ 9,99

collegeblok 
2 stuks lijn of ruit

ACTIE
€ 3,49

ACTIE
€ 2,99
3 rollen kaftpapier  
+ etiketten

ACTIE
€ 3,49
5 schriften A4 lijn of  
10mm, met kantlijn

ACTIE
€ 6,99
oordopjesrekenmachine Casio

Modelwijzigingen, prijswijzigingen en levering voorbehouden, evenals druk-en zetfouten. Acties geldig tot 3 weken na verspreiding folder, of  beschikbaarheid artikel.
Copyright Verhaak bv, school-kantoor-gifts, Asten


