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Bestelformulier wettenboekjes Participatiewet (2023)  

De besteller 
 

Naam Dhr. of mevr. 
E-mailadres  
Telefoonnummer  
 

De bestelling 
Wettenboekjes Prijs Aantal Totaal 
Participatiewet (actuele wettekst, achtergrondinformatie, Boetebesluit 
socialezekerheidswetten en enkele overige wetsartikelen: Suwi, EVRM en Awb) 

€ 17,75  €  

 

De prijs is exclusief 9% BTW en verzendkosten. Ten opzichte van 2022 is een prijsstijging doorgevoerd. Dit gelet 
op de enorme stijging van de kosten van papier en energie. 
 
Het bezorgadres (wordt alleen gebruikt voor de administratie) 
 

Organisatie  
Afdeling  
Naam Dhr. of mevr. 
Postadres  
Postcode en plaats  
 

Het factuuradres (wordt alleen gebruikt voor de administratie) 
 

Alleen invullen als het bezorgadres afwijkt van het factuuradres 
Organisatie  
Afdeling  
Naam Dhr. of mevr. 
E-mailadres  
Postadres  
Postcode en plaats  
 

De leverings- en betalingsvoorwaarden 
 

1. Ingeborg Lunenburg opleiding + advies behoudt zich het recht voor bestellingen niet te 
aanvaarden. 

2. Na ontvangst van het bestelformulier bevestigt Ingeborg Lunenburg opleiding + advies de 
bestelling te hebben ontvangen en aanvaard. 

3. Uw bestelling wordt in principe binnen 5 werkdagen verstuurd naar het opgegeven bezorgadres. 
4. In afwijking van het bepaalde onder 3 kan de levertermijn afwijken indien er op korte termijn een 

geactualiseerde versie van het wettenboekje verschijnt. Daarvoor kan een prijswijziging gelden. 
5. Ingeborg Lunenburg opleiding + advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen 

van een onjuist opgegeven bezorgadres. 
6. Bij het versturen van de bestelling wordt tevens de factuur gestuurd. 
7. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk een 

andere betalingstermijn is overeengekomen. 
8. Het door Ingeborg Lunenburg opleiding + advies geleverde wettenboekje is van deugdelijke 

kwaliteit en voldoet aan de redelijke eisen die daaraan kunnen en mogen worden gesteld. 
9. Het wettenboekje mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke 
voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur/samensteller. 

 


