
* al le velden zi jn verplicht  

NEEM MIJ MEE! 
 
Ga je voor het eerst dit studiejaar je Lawbooks samenvattingen & oefenpakketten halen bij 
Magister JFT? Vergeet dan niet dit formuliertje in te vullen en mee te nemen! Je wordt dan 
niet alleen sneller geholpen, maar je ontvangt ook direct korting op alle boekjes die je nodig 
hebt! Als je een abonnement neemt op Lawbooks krijg je maar liefst 20% korting op elk 
boekje dat je koopt. Een abonnement kost per jaar maar €9,95!  
 
Indien je dit studiejaar meer dan 2 vakken volgt, is het voordeliger om een abonnement 
af te sluiten op de Lawbooks samenvattingen & oefenpakketten.  
 
 
INSCHRIJFFORMULIER ABONNEMENT LAWBOOKS 
 
Beste student(e), 
 
Fijn dat je hebt gekozen voor een abonnement op de Lawbooks samenvattingen en 
oefenpakketten! Je krijgt niet alleen meer dan 20% korting op elk boekje dat je koopt, maar 
je wordt ook als eerste op de hoogte gehouden van de acties en ontwikkelingen binnen ons 
bedrijf. Voordat wij het abonnement in werking kunnen laten treden hebben wij nog een 
paar gegevens van je nodig: 
 
Voornaam*  ……………………………………………………………… 
 
Achternaam  ……………………………………………………………… 
 
Studiejaar  Eerstejaars / Tweedejaars / Derdejaars    (kruis door wat niet van toepassing is) 
 
Studentennummer ……………………………………………………………… 
 
E-mail   ……………………………………………………………… 
 

o Ik verklaar bij dezen dat ik een abonnement afsluit op de Lawbooks samenvattingen 
en akkoord ga met de algemene voorwaarden. 

 
Handtekening: 
 
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

1. Een abonnement op Lawbooks kan afgesloten worden in bij Magister JFT door dit formulier in te vullen en in te leveren. De 
registratiekosten van het abonnement bedragen €9,95. Dit bedrag dient bij het afsluiten van het abonnement direct voldaan te worden 
bij Magister JFT. 

2. Het abonnement geeft recht op 26 samenvattingen/oefenpakketten tegen een gereduceerd tarief. Een abonnee mag per deel één 
exemplaar aanschaffen tegen het gereduceerde abonnementstarief van €5,99. 

3. Het abonnement vervalt automatisch op 31 juli 2020 zonder dat de abonnee er iets voor hoeft te doen. 
4. Het abonnement mag tussentijds worden opgezegd, maar de registratiekosten worden niet terugbetaald. 
5. Het abonnement is gekoppeld aan het studentennummer en kan niet overgedragen worden aan anderen. 
6. De kortingen zijn niet inwisselbaar tegen contanten en dergelijke. 
7. Na het afsluiten van een abonnement ontvangt de abonnee een bevestigingsmail. Als abonnee word je ook automatisch ingeschreven 

voor de nieuwsbrief van Lawbooks. Na de bevestigingsmail kan de abonnee zich via die mail uitschrijven voor de nieuwsbrief. Hij/zij 
zal dan geen mails meer ontvangen van Lawbooks. 

8. De gegevens van de student zullen niet gedeeld worden met derden en/of gebruikt worden voor andere doeleinden.  


