
 
 

Leermiddelenlijst leerjaar 1 Ruimtelijk Vormgeven 2022-2023 

      

Let op: Dit pakket bestel je alleen als je de studierichting Ruimtelijk Vormgeven 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 

• Je kunt een compleet pakket bestellen of losse materialen; Let op: de prijs per stuk (als los 
artikel) is meer dan 5% hoger dan de pakketprijs.  

• Als student van Ruimtelijk Vormgeven is het nodig om te beschikken over een 
computermuis en een goede rekenmachine. Als je hierover nog niet beschikt kun je deze 
bestellen door ook de computermuis en/of de rekenmachine toe te voegen in het 
winkelwagentje. 

• Bestel je een compleet pakket, dan betaal je geen verzendkosten  
• Bestel je losse materialen (minimaal 25,00 euro), dan betaal je wel verzendkosten (8,00 euro) 
• 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. 
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Nr Omschrijving leermiddelen Prijs incl. BTW

5A Compleet pakket leermiddelen leerjaar 1 RV zonder computermuis en rekenmachine € 318,00 

5AA Compleet pakket leermiddelen leerjaar 1 RV met computermuis en rekenmachine € 336,95 

Snijmat A3 € 6,99 

Markerblok A3 100 vel € 12,64 

Aquarelblok Terschelling 30x40 20 vel € 12,64 

Geodriehoek 32 cm 23320100 € 5,08 

Set Copicmarkers 14 kleuren in etui € 82,58 

Plakband Scotch 3M magictape 810 19mmx33m € 2,86 

Flacon Technicoll-hobbylijm 180 gram € 5,02 

Waterverfpenseel 310-3 € 6,29 

Waterverfpenseel 310-6 € 10,16 

Snijmesje NT-Cutter met 45 graden mesje € 8,26 

Potloodstifthouder Staedtler 788C zwart € 3,18 

Kunststof palet 2x5 uitsparing 66P € 1,27 

Rol crepetape 19mmx50 meter € 1,59 

Poscamarker wit PC 3MW € 3,75 

Potlodenset 2 stuks HB+2B € 0,77 

Gum Staedtler 526-50 wit € 0,89 

Potloodstiften Pentel 0,7 mm 2B € 1,14 
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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. 
 

 

 

Penseel 8403-14 € 3,62 

Potloodstifthouder 0,7 mm Pentel 120A3DX € 3,30 

Lyonse penseel 1113-12 interlocked € 3,75 

Potloodstiften 2mm 3B/2B/B 3 etuis 12 stuks € 6,35 

Talens Van Gogh aquarel napjes in plastic doosje (6 stuks) € 10,48 

Pastelpotlood wit € 2,23 

Aquarelpotloden Caran dáche 18 stuks Prismalo € 25,35 

Kunststof showalbum A3  3 stuks € 20,39 

Grondverfset bakje + houder+ 4 x Anza roller € 7,30 

Maatlat/Snijlat R.V.S 30 cm € 3,05 

Tekenblok 120 grams A3 100 vel met logo € 9,53 

Rembrandt pastelkrijt doos 30 halve krijtjes € 27,16 

Schrift A4 40 blad ruit 10mm € 0,70 

Stofmasker 3M 8320 FFP2 1 stuk € 3,74 

Staedtler Lumocolor permanent F zwart € 1,40 

Staedtler Lumocolor permanent M zwart € 1,40 

Spraymount lijmspray 3M 400 ml € 15,25 

Rubbercement Collall busje 250 ml met kwast € 6,29 

Rol Hanemuhle transparant schetspapier 0,33x50m 40/45 gram € 9,21 

Rolbandmaat 3 meter € 3,75 

Passer CIV7002T schoolmodel € 4,13 

Los bij te bestellen (bij geen keuze voor pakket 5A/5AA):

Logitec Optical Mouse M90 € 10,00 

Rekenmachine Casio FX-82MS € 8,95 
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