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Beste Student,

ln overleg en in samenwerking met de docent Fashion, hebben wij een materialenpakket samengesteld, welke

nodig is voor de opleiding. Lucas Vakmaterialen levert dit pakket tegen een zeer scherpe pakketprijs,

EI

Betreft: studentenpakket Product coördinator Fashion (FD-PCF22-1 )

lnhoud van het pakket:

1 Íineliner 0,2 mm I zwart., watervast Staedtler

1 fineliner 0,5 mm I zwart., watervast Staedtler

1 vulpotlood 0,5 mm

1 koker vulling voor vulpotlood 2H

1 schoolgum

1 roltape(beschrijfbaar)Tesa
1 metermaa\el 112-114-115-118

1 meetlint 1,50 mtr.

1 set naai- en stopnaalden

1 tornmesje "Prym"

1 ds. glasknopspelden

1 magneetvoetje

1 klosje garen zwart, GUttermann,200 mtr'

1 klosje garen wit, GUttermann, 200 mtr'

1 stofkrijtpotlood

Dit pakket is te bestellen bij Lucas Vakmaterialen tegen

Hoe kunt u dit Pakket bestellen?

Bestel:

Door overmaking van:

Op bankrekeningnummer:

Ten name van:

Met de mededeling/omsch rijving :

1 pincet gebogen punt/ 15 cm lang

1 stofschaaícoupeuseschaar 21 cm

1 breekmesje, klein

1 tube rubbercement 50 ml

1 potlood HB

1 potlood 2H

1 potlood 28
1 potloodslijper, enkel metaal

1 schooletui 18x28 cm, lichtgroen

1 showmap A3, 24uel, harde zwarte kaft

1 dummy A4

1 geo driehoek groot (26cm)

1 tekenblok A3 i 120 gr I 24 uel

1 multomap A4, 2 rings

een speciale priis van € 115,00 inclusief 21% BTW '

zo spoediq fnogeliik
€ íí5,00
NL 44A8NA0527018325
Lucas Groothandel B.V.

"W naam en klasnummer van de student'

(dit is belangrijk want het pakket wordt op naam en

klasnummer voor u gereserveerd en verstrekt!)

Creativiteit, ontwerp, techniek,
kantoor en projectinrichting

Mits vooraÍ betaatd en !!jgjg-@, wordt het pakket OP SCHOOL uitgereikt vanaf week 36/ 2022

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen per mail verkoop@lucas-vakmaterialen.nl of op

telefoon n ummer 040-25í 0653.

Tot slot wensen wij u veel succes met uw studie!

Met vriendelijke g roet,
Team LUCAS VAKMATERIALEN

AI onze pÍijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens onze leveringsvoorwaarden gedeponeerd bil de KvK te
Eindhoven onder nr. 17058786 BTW-nr. NL 81 10.08.24180'l
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