BESTELFORMULIER
Speciale aanbieding Sterkin leden
Uitleg en toepassingen NEN 1010
Het boek is een vertaalslag van de ingewikkelde norm naar de praktijk. U vindt
hier achtergronden, uitleg en toepassingen van de gewijzigde NEN 1010,
waarmee u uw inzicht en kennis vergroot.
- snel inzicht in de nieuwe NEN 1010
- veilig werken volgens de laatste richtlijnen
- met achtergronden, uitleg en toepassingen
- ruim 250 pagina’s voorzien van full colour afbeeldingen
- geschreven door Prof. Dr. Ir. Sjef Cobben en Ing. Nico Kluwen

Kennisbank NEN 1010
De online kennisbank biedt praktische uitleg van de norm en is bovendien voorzien van handige
tools, waarmee u bijvoorbeeld berekeningen maakt. Ook vindt u hier een gratis helpdesk met
experts aan wie u lastige vragen kunt voorleggen.
Het boek en de kennisbank vormen samen een onmisbare aanvulling in het werkproces van de
elektrotechnische branche.
Ja, ik bestel ___ exempla(a)r(en) van het boek Uitleg en toepassingen NEN 1010 (978962451612)
Ik betaal € 65,- i.p.v. € 84,- per exemplaar. Ook mag ik 3 maanden gratis gebruik maken van de
Kennisbank NEN1010 (KB1010PRF/LIC63/ actiecode: 3237LN503).
Ja, ik neem ___ abonnement(en) op de kennisbank NEN 1010 (KBNEN1010).
Ik betaal € 275,- in plaats van € 345,-. Ik ontvang hierbij gratis het boek Uitleg en
toepassingen NEN 1010 (978962451612 actiecode: 3237LN504).
Ja, ik ontvang graag 3 nummers van Installatie Journaal voor € 15. Installatie Journaal biedt een
inspirerend zicht op trends en ontwikkelingen in de elektrotechnische installatiebranche. Nieuwe
installatietechnieken, normen en producten worden belicht vanuit een technisch en praktisch
oogpunt. Na 3 nummers stopt de verzending automatisch (INJ/actiecode: 3237LI550).
Prijs is exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. De actie is geldig tot en met 31 december 2015.

Naam- en adresgegevens:
Organisatie:
Afdeling:
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
E-mail:
Telefoon:
Houd mij per e-mail op de hoogte van producten en diensten van zorgvuldig door BIM Media geselecteerde derden**: □ ja

□ nee

Hoe bestellen?
E-mail dit formulier naar bestelling@bimmedia.nl. Geef uw bestelling telefonisch door op (070) 304 67 77.
(Meld hierbij wel de actiecode!) Fax dit bestelformulier naar (070) 799 9889 of Stuur dit formulier per post naar:
BIM Media bv, t.a.v. Klantenservice, Postbus 16262, 2500 BG Den Haag
Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst en om u van informatie te voorzien over BIM Media en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als u
geen prijs stelt op deze informatie, kunt u dit schriftelijk melden bij BIM Media, Klantenservice, Postbus 16262, 2500 BG Den Haag. Abonnementen gelden voor minimaal één jaar en hebben
een opzegtermijn van twee maanden. Onze uitgaven zijn verkrijgbaar in de boekhandel. Voor informatie over onze leveringsvoorwaarden kunt u terecht op www.bimmedia.nl.
** In overeenstemming met de Telecommunicatiewet gebruikt BIM Media het e-mailadres, dat zij ontvangt in het kader van het sluiten van een (abonnee)overeenkomst, om u van informatie
te voorzien over uitgaven en diensten op uw vakgebied van BIM Media. Voorts neemt BIM Media u in iedere e-mail de mogelijkheid op om u hiervoor apart uit te schrijven. Alleen in de
gevallen dat u zelf toestemming heeft gegeven, zal BIM Media uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over producten en diensten van derden.

