
Schaderegeling boekenfonds

SCHADE 

Boek 1 jaar in gebruik Boek 2 jaar in gebruik Boek 3 jaar in gebruik Boek 4 jaar in gebruik

Omschrijving Code Boete         2021 Code Boete         2020 Code Boete         2019 Code Boete           2018

Vermissing boek 10 80% van de nieuwwaarde 20 80% van de nieuwwaarde 30 80% van de nieuwwaarde 40 80% van de nieuwwaarde

(Water)schade (boek niet meer bruikbaar) 11 80% van de nieuwwaarde 21 60% van de nieuwwaarde 31 40% van de nieuwwaarde 41 30% van de nieuwwaarde

(Water)schade (boek nog bruikbaar) 12 € 5,00 22 € 3,00 32 € 2,00 42 € 2,00

Grote beschadiging * 13 € 4,00 23 € 4,00 33 € 2,00 43 € 2,00

Kleine beschadiging ** 14 € 2,00 24 € 2,00 34 € 1,00 44 € 1,00

CD-rom ontbreekt (huur) 15 € 13,50 25 € 13,50 35 € 13,50 45 € 13,50

rode strookjes 16 € 1,00 26 € 1,00 36 € 1,00 46 € 1,00

formulekaarten + bijlages ME 17 € 1,00 27 € 1,00 37 € 1,00 47 € 1,00

ontbreken antwoordenboekje EN 18 € 5,00 28  38  48  

ontbreken woordenboekje EN 19 € 5,00 29  39  49  

te laat inleveren boekenpakket 98 € 10,00 (wordt niet in rekening gebracht wanneer van tevoren in overleg een later tijdstip is afgesproken)

administratiekosten 99 € 5,00 (wordt in rekening gebracht wanneer een factuur wordt verzonden)

(bij contante betaling  worden geen administratiekosten in rekening gebracht.)

(bij contante betaling wordt een kwitantie verstrekt)

Wanneer in een BINAS tabellenboek is geschreven wordt altijd 80% van de nieuwwaarde in rekening gebracht. (Deze tabellenboeken mogen tijdens het examen worden geraadpleegd)

* Bij grote beschadiging van kaft, meerdere bladzijden beschreven of gescheurd of met "ezelsoren".

** Bij kleine beschadiging van kaft, 1 bladzijde beschreven of gescheurd of met "ezelsoren"en zeer kleine waterschade (1/2 cm langs de randen)                                      .


