
 
 

 

Leermiddelenlijst leerjaar 2 Vormgeven en Ambacht (Glas) 2022-2023 

      

Let op: Dit pakket bestel je alleen als je de studierichting Vormgeven en Ambacht Glas in 

leerjaar 2 hebt gekozen! 
 
Op deze lijst vind je de leermiddelen die je tijdens de opleiding nodig hebt. Deze leermiddelen bevelen 
we je aan. Je kunt deze aanschaffen bij CIVO (zie adres onder) of bij een andere leverancier. 

 
Het bestellen bij CIVO gaat als volgt: 

 
• Ga naar de site www.leerlingenpakket.nl en klik de juiste school aan; 

• Vervolgens kies je de juiste richting die je gaat volgen; 
• Voeg de order aan je winkelwagen toe en ga door naar bestellen en naar de kassa. De 

artikelen van dit pakket zijn niet los te bestellen. 

• Na registratie en betaling kun je de bestelling plaatsen  
• Je hebt met iDeal*betaald en krijgt een orderbevestiging in je mailbox. De factuur wordt 

naar je mailbox gestuurd; 
• CIVO verzamelt je order en het pakket wordt naar je thuisadres gestuurd. Dit gebeurt op 

donderdag 25 of vrijdag 26 augustus 2022. Weet je nu al dat je op die dagen niet thuis 
bent, stuur dan een mail naar sintlucas@civo.nl 

 
*Kun je niet met iDeal betalen, neem dan contact op met CIVO via onderstaande gegevens. Zij kunnen 
jou dan helpen met de betaling. 
 

 
 
Als optie los te bestellen (indien niet (meer) in bezit): 
 

 
 

 

 
Leverancier:  CIVO B.V.   tel. 040-2646446 

   Esp 254   fax. 040-2646447 
   5633 AC Eindhoven  email sintlucas@civo.nl 
 
Civo heeft eveneens een winkel in het centrum van Eindhoven (Civo Design - Emmasingel 2) waar je 

artikelen op vertoon van je studentenpas met korting kunt aanschaffen. 

Omschrijving leermiddelen Prijs incl. BTW

81: Totaalpakket V&A2-G € 187,55

Dit pakket bestaat uit: 

Loodophaler Glassnijder breed

Loodmes met houten vat Compleet Illum set 

Knabbeltang

Aquarelblok Terschelling 200 gram 30x40 cm 20 vel € 12,04

Talens van Gogh aquarelnapjes 6 stuks in doos € 9,98

Aquarelpotloden Caran D'ache Prismalo 18 stuks € 24,24
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